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ΒΥΖΑΝ'ΓΙΝΑΙ τΙΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

~Εκ τών Ελάχιστα Ερευνη{}έντων κεφαλαίων τiiς Βυζαντινfiς λαογραφίας 

είναι τΟ &φορών ε'ίς τ&ς παραδόσεις. Περί τινων βέβαια Εξ αlιτών Εγένετο 

1]δη λόγος 1
, ύπάρχει δμως πλη&Uς αUτών, αϊτινες Επιμελώς συλλεγόμεναι καl 

κατατασσόμεναι πολλδ. δύνανται να μάς διδάξουν. 

~ Αληι%ς είναι δτι αί σχετικαl πηγαl δΕν είναι πλούσιαι, &ρκεταl δμως, 

ϊνα Εξ αlπών προέλθη &ξιόλογος μελέτη. τα dγιολογικα π.χ. κείμενα Εδώ καl 

Εκεί παρέχουν σχετικ&ς πληροq;ορίας, κατόπιν δέ, παρεμπιπτόντως, καl ot 
Βυζαντινοl χρονογράφοι, Εν οίς έξέχει Εν τi] Χρονικfi του διηγ1iσει ό Μιχαfιλ 

Γλυκας, &νήρ, δστις μετ' &γάπης κατέyιvε μΕ τfιν μελέτην τού βίου τού λαού. 

ELvaι αVτός, δστις γράφει εl.ς τοUς στίχους του: 

πλάσματα πάλιν μυ{}ικά καl λόγους γραί'δίων 

1jκριβωσάμην, δ φασιν_, έ~ άπαλών όνύχων 2
, 

ΠαρU τΟν Μιχαηλ Γλυκάν, μνημονει;τέος ttαl- ό I. Τζέτζης, δστις εΊς τrΧς 

Χιλιάδας του και τα Σχόλιά του εϊς Λυκόφρονα ενδιαφέροντα διrl τΟ -θέμα 

μας παραδίδει. 

Δια τοUς μεταγενεστέρους αiώνας πλούσιον παρέχουσιν ύλιχΟv τα δύο 

ποιήματα, ό Πουλολόγο; και η Παιδιόφραστος δηlγησις τών τετραπόδων 

ζφων. Και είναι μ€ν &λη'Ι.<t€ς δτι τα εν τοίς ΠΟt1lμασι τούτοις παραδιδόμενα 

Ενέχουσι πολί'ι τΟ σκωπτιΚΟv στοιχείον, πάντως Όμως πιστεύω δτι, σUχl σπα

νίως, ό ποιητης είχεν ύπ' Οψιν περιφερομένας λα'ίκός παραδόσεις. 

Περl Βυζαντινών παραδόσεων Οντος του λόγου, δέον να προσέξωμεν 

μήπως, μεταξU τών γνησίως λα'ίκών, καταλέξωμεν και τοιαύτας ύπΟ λογίων 

πλασ&είσας, διότι ύπάρχουσι καl τούτων παραδείγματα. Οϋτως δ χαριτολό· 

γος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ΕUστά&ιος, δστις Επλαττε παροιμίας, αϊτι

νες, κ α τα τΟν μα-θ·ητήν του Μ~χαfιλ Χωνιάτην, Ελέγοντο και Εν ταίς &yοραίς 

καl ταίς τριόδοις 3
, Επλασε τΥιv έξης 4 παράδοσιν : 

1 Βλ. Ν. Πολίτου, Βυζα'\'tι-ναl παραδόσεις (Λαογραφ., 6,367 έξ.). Πβ. καl 

τοiί αϋτου, τΟ εργον Παραδόσεις, 1,199,201 καt 2,949,950. 
2 l\I ι χ α 1l λ Γ λ υ κ a, Στίχοι, στίχ. 4 καl 5 (Legrand, Bίb1.Gr. vulg., 1 ,18). 
Β ΜιχαΊ)λ Άκομι\•fίτου του Χωνιάτου, Μονcρδία εΪ.ς τΟν Θεσσα-

λονίκης Εϋστάf.Ι·ιον (1,297,26· Λάμπρου). -
4 Περi ταύτης ό ίδιος λέγει· «μϋiJο1,, Ο1' lγW liρτι παλαιοΊ μυ{}ι.κfj ζύμ'(J έφυραc:ιάμψ». 



Φαίδωνος i. Κουκουλέ 

«Παρ1jγεν ό ΠρομηiJεVς liνUρωπον καt τΟ σώμα έπλαττε μΕν άπδ γfjς, 
{}εlq. δ~ έχριεν δ.λοιφzj καl τουτο ijν ή ψυχή. <Όσα δέ καl {}είφ πράγματι 
τ(j) σκεύει του σώματος Επετίffει καl φρονήσεως άμβροσίαν. Καl 65ριζεν είς 
μέτρον τό πολυτίμητον τουτο ύγρόν. [(αί έδει τοVς δεχομένους πεπλfjσiJαι 
του Ε.ντιfJεμένου 1} άλλd καί τι πλείον αύτοίς προσεπιστάζειν τοV {}είου 
ύγρου. flliaιν oVv τijς τοϊί φρονείν άμβροσίας ό ΠρομηfJεVς έγχεάμενος, 
είτα καfJίζει έαυτδν έσκευααμένος είς τΟ σεμνότερον και μετακαλείται τοVς 
τΟ άμβρόσιον έκείνο δεδεγμένους ύγρΟν καl ήν άνάγκη, έκαστον έπικύπτοντα, 
δεικνύειν τΟ σκεVος, τΟ σώμα διd τijς κορυφιjς είτε μεστΟν εί'τε άλλως έχον 

έστί!'. 'Όασις μέν οVν έπιστεφi}ς φρον1}σεως ή κεφαλ1j, κατέκ.υπτον έπιδει~ 
κνύοντες έαυτοVς δ:νενδεώς έχοντας καl ήν τοVτο προσκυνείν τΟν εύεργέτην 

ΙlρομηfJέα φιλείν. Οί δέ μήπω μεστοί, άλλ' έπιδεείς άμβροσίου έπιρροijς 
άτενείς ήσαν καl άκλινώς εlχον καl οίον ά11εστυλοVντο είς ΟρfJιον. J(αl ήν 
τοίίτο άλαζονεύεσUαι καl ούκ εlδέναι χάριν τφ εύ ποιήσαντι. 'ΕντεϋfJεν τοί
νυν καί είς ήμάς μΕν τfιν κεφαλ1zν έν δέοντι κλίνει ν φρον1}σεως αύτήν γέμειν 
περιδηλοί καl εlς εύγνωμοσύνης ένδειξιν τάττεται· τΟ δε έπi σχήματος ίστα~ 
α{)αι και τι)ν κλίσιν δκνείν τijς κεφαλijς μωρίας γραφ1]ν άποφέρεται καl είς 
dχαριστίαν Εγγράφεται» ι. 

ΠολU παλαιότερον, ύπΟ Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, σκώπτοντος τοUς 
φλυάρους, Εn:λάσi}η η έξης παράδοσις: «Έπέσκωπτοναί. χελιδόνες τών κύκνων 
τΟ μη έ{}έλειν όμιλείν τοίς άJιfJρώποις μήτε δημοσιεύειν η]ν μουσικήν, άλλ' 
δ.μφi τοVς λειμώνας διάγεiν καl τοVς ποταμοVς κα.l 'tη,, έρημίαν άσπάζεσ1Jαι 
καi βραχέα μέν C(δειν, a δ1) καl (/δοιεν (j.δειν έν σφίσιν αVτοίς, Wσπερ αίσχυ~ 
νομένους τ1]ν μουσικ1jν. eΗμών δε έφασαν εlσlν αί πόλεις καl οί tiν1Jρωποι 
καί οί {}άλαμοι καl περιJ.αλούμεν τοίς άν{}ρcύποις και τd 1jμέτερα αύτοίς 
διηγούμεffα, ταύτα δη τd Ο:ρχαία καl ~Αττικά. Οί δε μόλις αVτdς f]ξίωσαν 
καl λόγου, τijς άδολεσχίας μισ1}ααγτες, έπεl δi ήξίωσαν. ~Αλλ" 1jμείς μέν 
ι:ι οι-ο;~~'"'~' ι 01 •--ενεκεγ ων, ω αυται, καν εις την ερημιαν αφικοιτο τις, ωστε ακουσαι της 

μουσικijς, δταν άνώμεν τφ Ζεφύρφ τdς πτέρυγας έμπνείν ήδύ τι καl έναρ
μόνιον Wστ" εί μη πολλd καί Εν πολλοίς (/δομεJ', άλλ" αύτΟ δη τούτο κάλλι
στόν έστιν ήμών δτι μέτρφ φιλοσοφοVμεν τΟ μέλος καl ούκ άναμιγνύομεν 
fJορύβοις την μουσικ1}ν, ύμliς δέ καl είσοικιζομένας οί lJ.JιfΙρωποι δυσχεραί
νουσι καί 4δούσας άποστρέφονται» 2 • 

Ούχl δε λα'ίκi) πιστεύω Οτι είναι καl ή ύπΟ τοϋ αϋrου ϊεράρχου άναφε~ 
ρομένη παρά~οσις περl άετου, f)ν, ά)ς γράφει, Ύlκουσε παρά τινος τών κομ· 
ψών. Γράφει λοιπόν: «<Όπερ τών κομψών τινος ljκουσα περί τοϋ άετοϋ 

ι Τ a f e 1, Eustathii opιιscula, 319,49 έξ. 
' PG, 37,209. 
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λέγοντος, έκρίJΙοντο περl βασιλείας οί Ορνιf}ες καΙ 11λλοι liλλως 1]κογ έαυτοVς 

κοσμήσαντες δτι έκείνου κάλλιστοv {;ν τό μ1] οϊεσfJαι καλΟν εlναι» ι. 

Έν τή κατωτέρω διατριβfί παρέχω δεΊγμα Βυζαντινών παραδόσεων, 
dφίνων τtlν συμπλήρωσιν τοϋ ftέματος ε!.ς τΟν Επιilυμοίiντα είδικ&ς ν" άσχο
ληitfi μΕ αύτό. 

Έκ τών ύπ~ Εμοίi σημειουμένων παραδόσεων Ciλλαι μεν &νάγονται εLς 
άρχαίαν Εποχήν, Wς είναι tl περl τών ωτων τοϋ Μίδα καl περl μεταμορφώ

σεως εtς πτηνον του Τηρέως (πούπου), ι'iλλαι σχετίζονται με διηγήσεις έκ τijς 

Π. Δια-&ήκης, i!J.λλαι μΕ τΟν βίον του Ίησοϋ καl άγίων, CJ.λλαι άναφέρονται 
εLς &πολι-&ώσεις καl μεταμορφώσεις, Ciλλαι ε!.ς φυτα καl ζψα καl τέλος &λλαι 
είς οlιράνια σώματα, καl δη τi)ν σελήνην. 

ΛΡΧΑΙΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Ό Βασιλεlις τiϊς Φρυγ ίας Μίδας &ναφέρεται 1]δη uπο του Άριστοφά

νους ~Ί οίiτινος ό Σχολιαστfις ποικιλοτρόπως ζητεί να έρμηνεύσn τα Ονεια 
&τα. Λέγει δfiλα δη Οτι ε'Lς τΟν Μίδαν άπεδό{}ησαν &τα Ονου, ε'ίτε διότι 
ούτος είχε ΠQλλοUς ώτακουστάς,, ε'ίτε διότι κατέσχε κώμην τfiς Φρυγίας 
"Ώτα 'Όνου καλουμέvην, είτε, διότι Εψεξέ ποτε τΟν Διόνυσον, ε'ίτε, διότι 
Ονους τοίi Διονύσου παρερχομένους ήδίκησεν, ε'ίτε τέλος, διότι ε'ίχε φύσει 
μεγάλα ώτα, κατα δε τον Ι. Τζέτζην : 

ij τfjJ έκ μόνης άκοijς ερaν τινων εύ{}έως 

Οχευτικός γdρ ό άνfιρ δίκην αύτών τών τράγων 

κllν συνετώς μετήρχετο καl τdς τοιαύτας μίξεις 

1j τ(j) στρατεύειν κατ' Sχ{}ρών κατd δυσβάτων τόπων, 

χαίρει γdρ τράγος τοίς κρημνοίς καί τοίς δυσβάτοις τόποις 8 • 

Είς τiιν τελευταίαν έρμηνείαν {}(Χ fιδύνατό τις ν' άποδώση σημασίαν 

τινα &ναλογιζόμενος Οτι καl σ1lμερον &κόμη οί Εχnντες μακρδ: &τα λέγεται 
Οτι Εχουν γα'ίδουρινα &φτιά, &ν μ1) ό:λλη τις Ερμηνεία προσηρμόζετο μάλλον 
πρΟς την &ληίt-fj σημασίαν τοϋ μύθ-ου. 

ΤΟν ήμέτερον δfjλα δfι μϋ&ον, τΟν κατ' ό:λλους ~Ασιατικfις προελεύσεως, 

κατι:Χ δΕ τΟν Β. Schrnidt Εκ τi)ς "Ελληνωτικiϊς Εποχf)ς προερχόμενον ι, με 
μικψ1ς μόνον διαφοράς, εύρίσκομεν tlδη τελείως διαμεμορφωμένον παρα τψ 
___ " ___ " __ 

ι PG, 37,108. 
~ Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν ο υ ς, Πλοϋτος, 287. 
3 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιά.δες, χιλ. 1, ίστορ. 34, στίχ. 95 έξ. 
ι Β. S ς: h m i d t, Griechische l\Πirchen, Sagen und νolkslieder, 224, 



6 Φαίδωγος Ι. Κοuχουλε 

Λατίνι:ρ ποιητfi Όβιδίφ, δστις τΟν άναφέρει εlς τι1ς Μεταμορφώσεις του 
(βιβλ. ΧΙ, στίχ. 180 έξ.), προσiίέτων εlς τοuς προηγουμένους στίχους δτι δ 

~Απόλ/,ων Εδωκεν εΊς τΟν Μίδαν &τα Ονου, διότι ο-δτος προέκρινε τijς λύρας 

τοϋ 8-εοϋ τfjς μουσικijς, τΟν αυλΟν τοίi Πανός. 

. Είπον οτ·ι μικρΟ:ς μόνον διαφορΟ:ς ε\Jρίσκομεν μεταξU τοϋ παραμυ{Ηου 

καl τfις παρ~ Όβιδίφ διηγήσεως' μία τούτων είναι ή έξης : Εν ψ δ)iλα δfι 

παρ& τQ:ι ποιητή 1 δ κάλαμος λέγει τΟ μυστικΟν κινούμενος ύπΟ τοϋ άνέμου 
(στίχ. 192), κατα τΟν μϋ~ον, &ποκαλύπτει uύτΟ ύπΟ μορφ1lν αύλου παιζομέ
νου ύπΟ βοσκού, ύπΟ τΟ πρόσωπον τοϋ Οποίου δύvαταί τις, 'ίσως, νΟ: διίδη 

τΟν είς στενf]ν σχέσιν με τΟν Μίδαν εUρισκόμενον Σάτυρον 2
• 

~Ανωτέρω Ελέχ&η Οτι, κατα την παράδοσιν, ό Μίδας είχεν &τα Ονου. 

Κατ& μεταγενεστέραν τρο;τοποίησιν, φαίνεται δτι Ε:λέγετο δη ούχl Ονου, &λλ& 

τράγου &τα είχεν, ώς τούλάχιστον συμπεραίνομεν Ε:χ τών yραφομένων υπΟ 

τοϋ Πλουτάρχου Εν τψ συμποσίφ τω·v έπτ& σοφών (σ. 150), Εν{}α λέγεται δτι 
δ Μίδας είχε «κερασφόρον oVaς» καl 0)ς έπιβεβαιοί νεωτέρα έκ Λακωνικiiς 

παράδοσις, κα&~ Ίlν «ό βασιλιdς ό ΛαγιανΟς είχε τράγινο δ.φτί». 

Ή περl Μίδου παράδοσις {}Ct διετηρείτο, φαίνεται, ζωηρ& κατ& τοVς 

Βυζαντινοlις χρόνους, 00ς δεικνύει &.φ~ ΕνΟς δ Ήλιόδωρος είς τα ΑΗJιοπικά 

του (Β, 21), €ν{}α είσάγει γέροντα πλσνώμενον &να τΟν Νείλον, δστις, έρω-

tω' δ ' ' Q' ' ~ - , δ' δ' ' , ' ' ~~ μενος ια τα παυηματα του, απαντg: «ω ινω ε και αυτος προς τι να εςει-

πείν- εlπον ίiν τάχα και τοίσδε. τοίς καλάμοις, κατd τόν μV{}ον, εί μή σοι 

προσέτυχον», &φ' έτέρου δ8 ό Ι. Τζέτζης, δστις, παρασυσχετίζων τΟ τών ση

μερινΟν τράγινο άφτl πρΟς τΟν Τρα'ίανόν, παρατηρεί, καl δικαίως: 

ώτία δΕ: ΤραϊανΟ)ι λέγουσιν έχει1ι τράγου 

δπερ αVτός ούχ εϋρηκα γραφαίς έγγεγραμένον s. 

Σήμερον, δσον γνωρίζω, ή περl Μίδα παράδοσις φέρεται τΟ μ8ν Εν Λα

κωνικΌ καl Ζακύν-&φ 4 Εν8-α τΟ μυστικΟν λέγει ό κουρεUς τοϋ βασιλέως είς 

λάκκον, Ων ό:ψυξε καl εφ~ ο.Ο εφύτρωσε κάλαμος, Ον &ποκόψας βοσκός, €καμεν 

αίJλΟν τΟ δ8 έν Πόντcρ Εν-θ·α έπ' 'ίσης ό κουρεUς τού κερασφόρου βασιλέως 

φέρεται δτι είπε τΟ μυστικΟν είς λάκκον έπ:άνω του όποίου έφύτρωσαν στά

χυες, μ8 τ1)ν καλάμην τών όποίων οϊ παίδες Εκαμον συρίκτρας, Εξ cΙ:ιν έμφυ

σωμένων ήκούετο «ό βασιλέας εχ κέρατον» 0
• 

1 "Αν μη οUτος, ώς εiναι πι&ανό\•, μεταπλάττη τοπικ1Ίν παράδοσι·ν. 
2 ΚατCι τΟν Φ ι λ ό σ τ ρ α τ ο ν, έν τι'ρ βίφ τοίί Άπολλωνίου, 6,27 : «μετεί:χε μΕν 

καl του τώ?Ι σατύρων γένους δ Μlδας ούτος, cδ; εδήJ.ου τά d)τα». 

~ Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 2, ίστορ. 34:, στίχ. 95. 
4 Β. S c h nι i d t, "'Εν&' άν., 70-71. 
5 'Ι ωά\'\' ο υ Π α ρ χ α ρ ί δ ο u, Ποντιακά παραμύ&ω ('-Αρχείον Πόντου, 16, 

Sϊ,SS). 
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'Η αυτη παράδοσις φέρεται κα1 εν Μαδύτφ Εvι'J-α ό τράγου &τα Εχων 
βασιλεUς φέρεται είπΟΟν τΟ πά&ημci του είς φρέαρ παρ~ δ έφύτρωσε κάλαμος, 
δστις, κατα τf)ν &πΟ τοίί 'Οβιδίου γνωστiιν παράδοσιν, σειόμενος υπΟ τοϋ 
ανέμου. &π1lχει 

ijdαgν Ι!νας βασιλf.ς 

κι' είχε τράγινο J.φτi 
και κασσίδα 'ς τt}v κορφ1} 1 • 

Με τΟν μυ&ικΟν κόσμον συνδέεται καl η παράδοσις τοϋ έν "'~δ ου ποτα
μού Πυριφλεγέ-&οντος, ο{; μνημονεύει δ "Ομηρος έν τii 'Οδυσσείg 2 καl ής 
παραδόσεως ώς κατα τοUς ΒυζαντινοUς χρόνους σcρζομένης μνείαν ποιείται 
κείμενον έπιγραφόμενον 'Αποκάλυψις Μαρίας s, Εν&α c'iναγινώσκομεν : «Καl 
είπεν 'Αρχιοτράτηγος· ποV {}έλεις ϊνα dπέλ{}ωμεν f(εχαριτωμένη; ~Επl τdς 
δυσμdς η έπl τdς μεσημβρίας; Κα( εlπεν ι) Παναγία· άπέλ{}ωμεν είς τdς 
μεσημβρίας, δπου ό πύρινος ποταμΟς έξέρχεται». 

'Απήχησις τfίς τοιαύτης παραδόσεως σψζεται νiiν έν Κρήτη δπου πι
στεύουσιν δτι είς τΟν κάτω κόσμον υπάρχει πύρινος ποταμός. 01 κάτοικοι 
μάλιστα τού χωρίου Καβουσίου "lεραπέτρας παραδίδουσιν δτι εlς τΥιν clε· 
ρουσαλημ υπάρχει έπL τfίς, Επιφανείας τiiς γfiς δπή, Εξ ής οί προσκυνηταl 
διακρίνουσιν Εν τii &βύσσφ ώς άστρον άμυδρώς τΟν πύρινον ποταμόν! 

Πάγκοινος ήτο κατ& τfιν άρχαιότητα ό περl Πρόκνης, Φιλομήλας καl 
Τηρέως μϋ(}ος δ καl τi}ν &ρχαlαν τραγφδlαν &πασχολήσας κα\ ή μεταμόρφω
σις έκείνων μ8ν είς άηδόνα καl χελιδόνα, τούτου δε είς Εποπα. 

ΤΟν Εποπα οί μεσαιωνικοl fιμών πρόγονοι έκάλουν έποπον ~ καl ποϋπον 5 , 

έντεϋδεν δ" δρμό)μενοι ούτοι καl πρΟς τΟ ποϋ ·πού παρασυσχετίζοντες τΟ 
Ονομα, ίσχυρίσ-&ησαν, την &ρχικην διατηρήσαντες διήγησιν, δτι τΟ μεταμορ-

1 Βλ. τό • Αρχείο'\' τοϋ Θρq..κικοϋ λαογραφικοίί καΙ. γλωσσικοίί {}ησαυροϋ, 3,117. 

2 κ, 513 "Εν{}α μ"έν εlς ΆχέρΜ•τα Πυριφλε)•έ{}ων τε ρέουση• 

Κωκυτός {}' δς διΊ Σι:υγΟς ϋδατός εσι:ιν δ.πορρώξ. 

3 G i d e 1, :Etude sιιr. une Apocalypse (Annuaire de l'Association pour 
l'encouragenιent des etudes grecques en Hrance, 5ον 8τος, σ. 111. 

4 "Εποπος- Όρνεον· 8ποπα· άλεκτρuόνα άγριον, Ί-Ι σ ύ χ ι ο ς. 'Εν χειρογράφοις 
τοίί Φυσιολόγου φέρεται' δστι γδ.ρ τοίνυν πετεινΟν λεγόμενον f:πόπτος {γρ. 

εποπος). 
5 "Εποψ Όρνεον άέρι πετό)μενον, ~πτάχρωμον· οΏτος καλείται κούκουφος καl 

ποϋπος {βλ. τό "ΕλληνικΟν γλωσσάριον τοϋ D u C a n g e, εν λ. κούχουφος). ΤΟ 
πτηνΟν νliν καλείται ούποvπας εν Αίνφ, ποVπος Εν Κοζάνη, ποVπους εν Θρ~κυ, πό
πας έν Κύ&νφ καt Πάρφ, ποVπα ε!.ς διάφορα μέρη της Μακεδονίας, πουποiiξος f-ν 
Κύπρφ καi πουπουψ{τσα εν Μαδύτφ. 
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φω{}fν πτηνΌν Εκλ1)(}η πούπος, διότι, καταδιώκων, φωνάζει ποϋ εfναι αί τΟ 
&νοσιούργημα διαπράξασαι &δελφαί : 

Εtς τον μv{}ον &ναφερόμενος δ Ι. Τζέτζης, λέγει εtς τaς Χιλιάδας του : 

πού, ποϋ δε ταύτας lρευ:ιιώJ' λέγει ΤηρεVς συχ:ιιάκις ι 

και πάλιν ό αϋt9ς εις τα Σχόλιά του εLς τα 'Έργα χαl τός Ήμέρας (στίχ. 
566) : «ό δέ Τηρεύς, Sποψ γενόμεJΙος, ποV ποϋ φησιν αί' μοι τΟJι παίδα 
κατατεμοϋσαι πρΟς εVωχίαν παρέ{}εντο». 

~Έγραψε δΕ σχετικώς καl ό Θεσσαλονίκης Εϋστάι<fιος: «Τηρεύς δέ ·είς 
lποπα μορφω!Jεlς ποfι liρα είσlν άναφω1ιεί συχ1ιά καl οϋτω μέ1ι οί τοιοϋτοι 
(= μυ&ογράφοι) φασίν>> '. 

Σημειωτέον Οτι τΟ Ονομα τοίi πτηνού συνεσχετίσδη μΕ τΟ Ε:πόπτης. Οϋ· 
τως εν άποσπάσματι τοϋ Αίσχύλου (rΧπόσπ. 305), κείται: Εποψ, Επόπτης τών 
αVτοϋ κακών. 

Ή παράδοσις διεσώ{}η ζωηρa εlς πολλCι μέρη τijς 'Ελλάδος μe βάσιν, 
πλην μιaς έξαιρέσεως, την έρμηνείαν τijς λέξεως ποvπος, &κολου{}οvσα δfjλα δη 
τfιν μεσαιωνικi]ν διατύπωσιν. 

Οϋτως είς τα Χάσια τfiς Μακεδονίας λέγουν δτι ό Εποψ, ώνομάσ{}η 
ποUπος, διότι, ραμφισ8-εlς άπΟ τΟ πτηνΟν κοϋκχον, 8πόνεσε και 8φώναξε 
που, ποϋ! 3 • 

Κα&" Ετέραν παράδοσιν, εκ Λακκοβικίων τfiς Μακεδονίας. ή πούπα 
(= Εποψ) είχε σύζυγον τΟν κούκκον, πολU σκ/,ηρόv. "Εγκαταλιποϋσα τi)ν συ~ 
ζυγικtΊν έστίαν, μετέβη είς &πομεμακρυσμένον μέρος, Οπου, κτυπήσασα τδς 
χείράς της μετεμορφώ{)-η και εκτοτε φωνάζει ποϋ, ποϋ, 1}τοι πώ, πώ ! τί 
ύπέφερα &π" αiJτΟν τΟν κοUκκον "-. 

Κατα τρίτην παράδοσιν έκ Βογατσικοϋ τfίς Μακεδονίας ό ποϋπος fιτο 

1 Ι. Τζέtζου, Χιλιάδες, χιλ. 7, ίστορ. 142, στίχ. 479. 
2 Ε U σ τ α it ίο υ, Παρεκβ., 1875,13. "Ας μνημονευ{}ώσιν ενταϋ{}α καΙ τά τoii 

Α ί λ ι α ν ο υ {Περι ζf[?ΟΟ'\-' 1 Γ' 26): «Ol 8'ποπές εlσιν δρνl{fων &πηνέστατοι καl μοι δο
κοiJσι τών προτέρωΨ τών d?'{}ρωπικών έν μνήμυ καi μέντοι καl μlσει του γέΨους του τών 
γv1•αικών ύποπλέκειν τιiς καλιι'tς έν τοίς lρήμοις καί τοίς πάγοις τοtς ύψηλοtς»· ώς καί 
τΟ τοϋ ΑLσωπείου μύθου (10• Ha1m): «Άηδό1't συνεβοΜ.ευε χελι&Vν τοtς dν{}ρώποις 
εlναι όμόροφο1' καl σύΥοικον 1 ώς αVτή. 'Η δf: εlπε1'' oV {)έλω n}Y λύπη1' τών παλαιών 
μου συμφορών μεμν/jσ{}αι, καl δια τούτο τιiς 8ρήμους οlκώ». ΚατιΧ τΟν Α l λ ι α ν Ο ν 

(Περί ζψων, Β' 3) : «ο[ μέν 1Jρνι1Jες ο[ Ιiτεροι ά?Jαβαίνονται, αί δέ χελιδόνες οϋ ... Λέ
γει δέ ό λόγος Οτι πεφρίκασι τΟ1' Τηρέα καi δεδοlκασι μή ποτε lf.ρα προσερπύσας λά{}ρ~ 
εlτα έργάσηται τραγφδlαν και1'ήν». 

8 Δ. Λουκοπούλου, Νεοελληνικη μυ{}ολογία, 155. 
~Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,201, &ρ. 364' 2,950. 
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'Έλλην καl ΕχΗρΟς τοϋ κούκχου, Οστις Ύjτο ΊΌUρχος. Κdποτε οί δύο &ντίπαλοι 
σuνεφιλιώ&ησαν καl &πεφάσισαν μάλιστα να βιν1lσωσιν άλλήλους. Πρώτος 

Εβινι)&η ό ποϋπος, ό κοUχκος Ομως, μεηΧ ηlν πρά.ξιν, Ίlρνή{}η να ύποστfi τα 
δμοια, δι' δ ό &πατη{Jεlς φωνάζει πώ, πω τί Επα&α άπΟ τΟν κοϋκκον ! 

•Ως μικρΌν άνωτέρω είπαν, ή παράδοσις εlς μίαν μόνον περίπτωσιν διε
η)ρησε τΟν ιlρχαίον τύπον. Έν Βιζύη δΥjλα δ1l της 'Ανατ. Ρουμελίας Ι.έγου
σι ν δ τι εϊς βασιλεU; Uπαvδρεύftη η'}ν μίαν τώv &υγαrέρων ιΧλλου βασιλέως, 

μετα πολλU δ" Ετη Επανελ&ών, dγνωστος, Ελαβεν ι:Ος σύζυγον καl τi}ν δευ:τέ

ραν, 'ίνα μη δ~ ή πρώτη όμολογ1lση τΟ jl"ράγμα, Εφυλακίσ&η ύπ' αϋτοϋ είς 

σκοτειν-fιν φυλακήν. Αϋτη δμως, γράψασα τα πά·-8-η της εlς χάρτην, τcl άπέ

στειλε δια γαλης είς η)ν άδελφ1lν της, flτις, &φ' οiί fιλευ&έρωσε τfιν f:γκλει
στον, Εσφαξε τΟν υ ίόν της, εμαγείρευσε τα έντόσ&-ιά του καl τα παρέ&ηκεν 
είς τΟν σύζυγον να τα φάγη. Αϋτός, &ντιληφitε!ς τΟ πρdγμα, κατεδίωξε τας 
άδελφάς, Ε:χείναι δέ, έν ηi άπελπισίg των, παρεκάλεσαν τΟν ΘεΟν να τας μετα
μορφώση είς πτηνα (άηδόνα καl χελιδόνα), Εν Φ ό σύζυγος τfιν Εξfjς &πηύ
{}υvε πρΟς τΟν ΘεΟν παράχλησιν «Θεέ μου, κάμε με πούπουτα νd κλαίω τοlς 
συμφορές μου ι. 

ΚατCι Θρgκιχfιν παράδοσιν, είς βασιλεiις fιγάπησε τi)ν γυναικαδέλφην 

του, 11v καl έβίασεν. "Ίνα μη γνωσΗ-fi δΕ τΟ πρ(iγμα, τΥιν έφυλάκισεν είς σκο
τεινfιν φυλακήν, έξ fις, τfj μεσολαβήσει ΕνΟς πτηνοϋ, άνεχοίνωσεν αϋτη τΟ 

συμβclν είς τΥιν άδελφήν της 2
, f}τις σπεύσασα ηΊν fιλευ&έρωσε, πρΟς τιμω

ρίαν δΕ τοϋ συζύγου της Εσφαξε τΟν υ ίόν της "Ίτσον 3 (="Ίτυν), καl τούτου 

τα f.ντόσΠ·ια τοϋ παρέ&ηκεν. 'Εκείνος, έννοήσας τΟ πρeiγμα, κατεδίωξε τας 
γυναίκας, αϊτινες, φειJγουσαι, μετεμορφώ{}ησαν εlς πτηνά, εν ψ ό Ciπιστος 

έγένεtο Εποψ, Οστις περιφερόμενος, φωνάζει "Ίτσο! "Ίταο! 4,. 

ΘΡΗΣΚΕΥτΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Πολλcί)ν δένδρων οί κλάδοι, ε'ίτε φύσει, ι:Ος οί τΥjς l.τέας, ε'ίτε και υπο 
τοϋ και'}' c'Ορισμένην διεύ&υvσι ν πνέοντος άνέμου, κλίνουσι. ΤΟ φυσικΟν τοϋτο 
φαινόμενον οί εUσεβείς Χρισtιαvοl συνέδεσαν μΕ Επεισόδιον τοϋ βίου του 

1 Ν. Π ο λ ί t ο υ, "Εν-&' dν., 1,200, &ρ. 362. 
2 Κσ.τιΧ τΟν Ά π ο λ λ ό δ ω ρ ο ν (Γ' 194:-195, ιδ' 8) 1l βιαv-&εισσ. fμψνυσε τΟ 

πά{}ημά της εLς τliV &δελφΥjν δια γραμμάτων τι:':ι. όποία ενύφα'\-'εν εlς ίστόν. Ν. π ο
λ ί τ ο υ, "Εν&' ι:iν., 2,949. 

3 Κατ' ιΧλληv εκ Θρiκης μαρτυρίαν, ό uίΟς εκαλείτο "Ιτσuς (="Ιτuς). Ν. Π ο
λ ί τ ο υ, Παραδόσεις, 2 ,950. 

1 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,200, άρ. 363. 
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~Ιησού, πλάσαντες σχεηκ&ς παραδόσεις, όΗ' μίαν μ&ς &ναφέρει. κατα τΟν ΙΒ' 
αlώνα ό χρονογράφος Μιχω1λ Γλυκάς, Οστις γράφει : «Καl δένδρον ϊσταται 
(Εν Παλαιστίνη) πάσης δ.ρρωστίας Ο.λεξίκακον, ο- δένδρΟ11 εlς γijν έκλί{}η καl 
προσεκύνησε δijffεν τ(ηι Κύριο1ι εlς Αl'γυπτον φεύγοντα, σc[Jζει δ{; εlσέτι τΟ 

σχ1'jμα τijς προσκυνήσεως» 1
• 

Σχετικαl παραδΌσεις Ο{{)ζονται σήμερον t1lν κλίσιν τών κλάδων μΕ άλλα 

Επεισόδια τοϋ βίου τοϋ Ίησοii σχετίζουσαι. Οϋτως, Εν ΑΊτωλίq; διό τΥιν κλί

σιν τών κλάδων τΥjς ίτέας, περιφέρεται η έξης παράδοσις: «'Ότάν βαφτίστηκε 
'Χ '~''Ι δ' 'δ' ''. '"λ ' ' ο ριστος ς ΤΟ1' ορ ωιη, τα εντρα και τα κι.αρια εκ ινωι τφι κορφη τους 

και προσκυνούσαν. CH lτιd δεν lγειρε ,ιιόJΙΟ η)ν κορφ1], D:λλd καl τd κλωνά

ρια της δσο μπορούσε πιΟ χαμηλd καl προσκυJ•οϋσε τΟ Χριστό. ~Απδ τότε ή 

lτιd δέν έπαψε νd προσκυνά?] τΟ Χριστό» 2
• 

Παρ& τοίς πρόσφυξιν Εκ Σάντας τοϋ Πόντου: «Td Φώτα, τΟ βράδυ ποV 

άγιάζονται τd νερd δλα τd δέντρα του κόσμου κλί11ουν τοlς κορφές τους-στd 

νερd καί: πίνουν» s. 

Κατ" dλλην παράδοσιν Εκ τiiς πaρcl ηlν Φλώριναν Βέρμπιανης, κατα 

η)ν ημέραν τοϋ Ευαγγελισμού, δτε ανοίγει ό ούρα,•ός, τα δένδρα προσκυνοϋν 

κύπτοντα μέχρι τοϋ Εδάφους καl πάλιν άνυψούντα τοUς κλάδους των~. 

Κατ α Ν εοελληνικδς παραδόσεις, τΟ ξύλον Εξ ο-δ κατεσκευάσ11η ό σταυρΟς 
τοϋ Κυρίου πρω]ρχοτο εκ τοϋ δένδρου λυδοριiiς, ε'(δους δρυός', συνεζητήitη 

δΕ καl ό λόγος, δι~ δν Εξελέγη τΟ δένδρον τοϋτο 6
• ~Ενταϋ-&α δμως δΕν πρό

κειται περl τούτου. Είς διαφόρους σημερινclς παραδόσεις &ναφέρεται τΟ δέν

δρον έξ ού έκρεμάσ{}η ό Ίούδας. 

Κατδ παράδοσιν έκ Σινώπης τοϋ Πόντου, ό ~Ιούδας έκρεμάσθ-η Εκ δά

φνης' κατ' άλλην, έκ Σύμης καl Μεσοχωρίου Πυλίας, έκ τού &ναγύρου, δστις 

εν Σύμη μεν καλεlται άρόϋvας (= άνά(γ)υρας), iiζό(γ)υρος δ 'Εν Κρήτη'. 

Ό άζόγυρος εξελέγη, διότι &ναδίδει βαρεlαν δσμΎιν (το &ζόyυρος προέρχεται 

έκ του Οζω+άνάγυρος) 8
• 

1 Μ ι χ α η λ Γ λ υ κ α, Βίβλος χρονική, 515,15. 
2 Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, ΝεοελληνιΚ'ι-Ί μυl}ολογία, 187. 
s Μ ι λ τ ι ά δ ο υ Ν υ μ φ οπού λ ο υ, Προλ1lψεις καί δεισιδαιμονίες Σάντας 

(' Αρχετον Πόντου, 16,250). 
"- Κατό. τΟν Ν. Π ο λ ί τ η ν, "'Εν{}' ιiν., 2,905. 'Εν Πελοπογνήσφ πιστεύου·ν δτι 

ηΊν νύκτα τfις παραμονfις του Εύαγγελισμου τα φυτό. κλί·νουσι μέχρι της ρίζης των 
καί, ιiποχαιρετίζοντα τfιν γην, λέγουσι · σ' ιiφίνω γειά. 

5 Ν. Πολί.τοu, Παραδόσεις, 1,101, ιiρ. 179. 
σ Κ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ή λοιδοριά, λα.ίκ1Ί παράδοσις περl τοϋ ξύλου τοϋ σταυ

ροϋ (Λαογραφ., 7,266 έξ.). 
7 AL πληροφορίαι κατό. δελτία τοϋ Λαογραφικού • Αρχείου. 
8 Κατό. τΟν Ά ν α σ τ ά σ ι ο ν Β ρ ό ν τ η ν, Ρόδος, σ. 44.-45 ot Ρόδιοι φu~ 
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Κατα τρίτη ν παράδοσιν δ προδότης εκρεμάσίJη εκ κλάδου συκfiς '\ κατU 
δΕ nlν κατωτέρω μνημονευομένην, εκ μυρίκης. Τέλος εν Γορτυνίg F:ξ ένΟς 
ε'ίδους δρυός, δπερ λέγεται φοJ•ισκαριά. 

eH παράδοσις, περl ής δια μακροτέρων διέλαβεν ό Γ. Μέγας 2
, ήτο 

γνωσηl καt κατΟ: τοUς ΒυζαντινοUς χρόνους. Κατcl τΟς &ρχΟ:ς δiϊλα δη του Θ' 
μ.Χ. αlώνος Έπιφάνιος ό Άγιο:πολίτης είς τΟ Περl τόπων ίερών Εργον του 
(σ. 51), παρατηρεί: «Καl δεζιδJ• aVτoV εlσl1• οί μύριχες εlς-οϋς ~Ιούδας 
άπJ]γξατο». 

Th1E τΟν βίον καt τα {}αύματα του Ί η σου Χριστου σχετίζεται καl r1 
κατωτέρω παράδοσις, μ1) συζητηθ-είσα lδιαιτέρως μέχρι σήμερον, 1lv άναφέρει 
ό Παμφίλου Ε~σέβιος εν τiί 'Εκκλησιαστική του lστορίg (Ζ' 18). 

Κατα τΟν έκκλησιαστικΟν λοιπΌν αύτΟν ίστορικόν, είς τiιν Φιλίππου Και
σάρειαν, τ1)ν Οποίαν Εχάλουν Πανεάδα Φοινίκης, ύπΥJρχεν Ciγαλμα, περl ού 
τΟ: έξης γράφει: «0Vκ U.ζιον ήγο'ϋμαι παρελ{)είν διήγησιν και τοίς κα·tJ.~ ήμ5.ς 
ιυ•ημονεύεσ{Jαι &ζίαν. Την γdρ αίμορροουσαν, {jv έκ τών ίερών ΕVαγγελίων 
πρΟς του Σωτijρος 1}μώ'' του πάf/ους άπαλJ .. αγηγ εϋρασ{/αι μεμα{JJ]καμεν, 
έν{}ένδε έλεγον όρμiiσ{}αι τόν τε οίκον αύτijς έπt τFjς πόλεως δείκνυσ{}αι καl 
τrjς ύπΟ τοϋ Σωηjρος εlς αύη]ν εύεργεσίας ffαυμαστd τρόπαια παραμένεο•. 
·Εστά,,αι γdρ έφ~ ύψηλοϋ λί{}ου πρΟς μεν ταίς πύλαις του αύηjς οί'κοv γv-

1'αικ0ς έκτύπωμα χάλκινον έπl γό1ιυ κεκλιμένο ν και τεταμέναις έπ( τΟ πρόσ{}εν 
tαίς χερσί, ίκετευούση έοικός, τούτου δε άντικρυς llλλο τιjς αύτΡjς ϋλης 
άνδρός, Ορ{}ιον σχFj,ιια, διπλοtδα κοσμίως περιβεβ} .. ημένοJι καl η)ν χείρα η] 
γυναικl. προτείJ•οJ•, oV παρd τοίς ποσl.JΙ lπι τΓjς στήλης αύτi}ς ξένο11 τι βοτά
νης είδος φύειJ', δ μέχρι τοϋ κρασπέδου τijς τοV χαλκοϋ διπλοtδος άνιδ1• 
άλεξιφάρμακόν τι παντοίω11 J•οσημάτωJΙ τυγχάνειγ. Τοϋτον τΟν &νδριάJιταcεl
κόνα του ~lησοV φέρει ν έλεγαν, έμεινε δε καl είς 1jμδς ώς καl Οψει παραλα

βείν ενδημήσαντας αύτοVς η] πόλε ι». 

ΜΕ γεγονότα έκ τ)iς Π.Δ. εlλημμένα σχετίζονται αL δύο κατωτέρω παρα
δόσεις αί μfχρι τών Βυζαντιν(iJν χρόνων διασω&είσαι. 

Καηl nlν μίαν τούτων, ύπΟ Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου παραδιδομένην 
(PG, 38,1124): <<'lησοvς δ τοϋ ΝαvιΊ ό τούτου (Μωσέως) διάδοχος τδ πο
λυfJ.ρύλητον ~Ιορδάνου ρείfJ.ρον διασηjσας τΟν αύτδν διάγει λαΟ1ι (Έβραίους) 
δώδεκα λί{}ους εκ τfjς κρηπίδας του ρεύματος άνελέσ{}αι πp λαψ διαταξάμε

J•ος, ο{\ς όρώμεν μέχρι σήμερον οί έκεί φοιτώντες». 

τόν τι καλοϊiσι βρομόκλαδο πιστεύοντες δτι βρομεL, διότι έφύτρωσεν ε;τι τοϋ τάφου 
τοϋ 'Ιούδα. 'Εν 'Η;τείρφ λέγοuσιν δtt ό 'Ιούδας έκρεμό.σ{}η δ.πΟ τΟ φυtΟ\' βρομοξυλιά. 

ι Ν. Π ο λ ι τ ο υ, "'Εγ&' &ν., 1,103, άρ. 183. 
2 Γ. Μέγα, 'Ο 'Ιούδας κατα τι:Ί.ς παραδόσεις του Έλληνικου λαοU (Έπετηρiς 

Λαογραφικού 'Αρχε!ου τρίτου κσ.i τετάρτου Ετους (1941-1942), σ. 21,22. 
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ΚατΟ: την ετεραν, Επιστεύεrο Οτι λείψαγα τfίς κιβωτοϋ τού Νώε Εσφζοντο 
τΟν Γ' καl τΟν Δ' μ.Χ. αίιίινα ιΟς μαρτυροϋσιν dνδρες σοβαροί, δ 'Αντιο~ 
χείας ΕUστά&ιος κα1 δ ίερΟς Χρυσόστομος 1

• ·ο πρώως τούτων, Εν τφ ύπο
μνήματί του ε!ς τi]v Έξω]μερον (PG, 18, 753), λέγων δη η κιβωτος εστά{}η 
Επl rfiς κορυφfiς Ορους τfίς 'Αρμενίας, προσ&έτει: «Kal το,, τόπον έτι καl 1'ϋJΙ 
έκείνο1ι άποβατήριον οί έπιχώριοι προσαγορεύουσι καl τd λείψανα τijς κι
βωτού έπιδεικνύουσι καl τjj dσφάλτφ αύηjς εlς άποτροπιασμδv κέχρηνταο>, 
ψ επόμενος καl δ Χρυσόστομος (PG, 56,288), παραδίδει: «Όύχl καl τd όρη 
μαρτυρεί τίjς Άρμεvίας, ε:1ι{}α 1J κιβωτΟς ίδρύ{}η; Ούχl καί τd λείψανα αύ

τijς lως νϋ1ι σr,_.όζεται πρΟς 1]μετέρω• ύπόμνησιν ;» Γρr(φει δΕ καl ό "Επιφά
νιος 2 κατΟ: τΟν Δ' αLώvα: «lτι καl δεiίρο τd λείψανα η] ς τοiί Νώε λάρvακος 
δείκνυνται 81• τfΊ Καρδυέων χcύρrμ, καl κατα τΟν Θ' αlώνα Γεώργιος ό Μο· 
ναχός 11

: «τfjς δε κιβωτ,οV τd λείψανα lως δ.ρτι πρΟς άπόδειζιν τών γεγενημέ· 
νων δείΚJΙV1ιται εν Ορει Άραρdτ άJΙd μέσον τιjς "ΑρμεJΙίας καί τijς ΠαρfJι· 
κi'jς χώρας καl τijς τώ1' Διαβη11ώJΙ γ1jς, εκ γdρ ζύλων άσήπτω1', ljτοι κεδρί
νωv ήν κατασκευασμένη». 

"Εννοείται Οτι καl παλαιότερον, έπl τfjς έποχijς τοϋ Αύγούστου. οί 'Αρ· 
μένιοι Εβεβαίουν δτι λείψανα της κιβωτοϋ έσψζοντο Επl τοϋ Ορους Barris ". 
Tfjς παραδόσεως ταύτης άπήχησις σcbζεται μέχρι σήμερον είς τiιν Πίνδον, είς 
το μέσον τiiς όροσειρ&ς τijς όποiας ύπάρχει ύψηλη κορυφ1) Καράβα καλου
μένη, οϋτως δνομασθ-είσα, κατα τiιν λα'ίκην παράδοσιν, διότι άντιπροσωπεύει 
τΟ πλοίον (καράβι) του N{tlε, τΟ όποίον, κατα itαυματουργΟν τρόπον, μετε· 
βλή{}η είς Ορος· οί Επιχώριοι μάλιστα, συγχέοντες η'Jν βιβλικην παράδοσιν, 
πρΟς τiιν τοϋ πλοίου του Νώε, δεικνύουσιν Επl τijς κορυφfjς καl κρίκους. 
οϊτινες, κατ' αUτούς, Εχρησίμευσν πρΟς πρόσδεσιν τών άπογείων σχοινίων του 
πλοίου του Νώε". 'Ενταii&α ή περl καράβας παράδοσις συγχέει τfιν ύπΟ τών 
συγγραφέων δνομασίαν τijς κιβωτοϋ δια τfjς λ. σχεδία μΕ τΟ Ονομα τoiJ Ορους 
Barrisι Οπερ σημαίνει πλοίον. 

ΠαλαιcΧ είναι ή πίστις Οτι flρωες καl ϋεοί, πόλεις προστατεύοντες, 
περιέρχονται τα τείχη αVτών πολιορκοuμένων ιlπεραμυνόμενοι τών κατοίκων 
καl σψζοντες αύτούς. 

Τα αUτα έπίστευον και οί μεσαιωνικοl ήμών πρόγονοι, ών συγχινητικαl 

1 Κατό: τόv Β' καl Γ' μ.Χ. αιωνα έξετυπώ-8·ησαν εν •Απαμείq. μετάλλια εl.κονί· 
ζοντα τfιν κιβωτόν μετό: του Νώε καΙ. τijς συζύγου του. F. V i g ο u r ο u χ, Diction· 
naire de la Bible, εν λ. arche de Noe. 

' Έ π ι φ α'\-' ίο u, Κατα αίρέσεων (PG, 41,260). 
3 Γεωργίου Μοναχοi:i, Χρονικόν σύντομον, 1,47 (J)e Boor). 
'F. Vigouroux, ''Εν-&' άν. 
5 

L. Η e u z e .Υ, Excursion dans la Thessalie Turque en 1855, σ. 62-63, 

' 
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&ναφέρονται σχετικαl διηγήσεις, περl τiϊς Παναγίας, φέρ~ εiπείν περιερχομένης 

τα τείχη τfiς βασιλευούσης, &ς καl περl τοϋ άγίου ·Δημητρίου &ποκρούοντος 

έπιδρομας βαρβάρων κατα τfjς Θεσσαλονίκης. 

~ Αντί&ετον {}ρησκευτικi}ν παράδοσιν, Εγκαταλείψεως δηλ. πόλεως ύπΟ 

άγίου, δια τας άμαρτίας τών κατοίκων, διετήρησεν fιμίν ό Θεσσαλονίκης 

Ε-Uστά&ιος, Οστις, περιγράφων τα κατα τtlν ύπΟ τών Νορμαννών &λωσιν 
τi)ς δευτέρας τοίi κράτους πόλεως, σημειοί: «Και άπείναι δε τΟν μυροβλή
την τijς κα{}" 1jμiiς πόλεως καl κατ' αύη}ν τfιν tiλωσιν εlσελεύσεσfJαι οί αύτοl 
c, ·~-· I ~Ω''1- c ,, εωρακασι · και η μεις ου πεπιστευκαμεν. ς γαρ οχ/.ουντες οι πι στ οι προς 

lπικουρίαγ εγέκεο•το, άνεκάλυψεν αύτΟς προορατικώς είς μάτην τύραννα 

δυσωπείσ{}αι. ΟιJ γdρ δ.ρτι άλλ' 1j μετά τρείς ήμέρας ελεύσεσfJαι» 1
• 

Πάγκοινος παρ~ ήμίν ε1ναι 1l πεποί&ησις Οτι δακρύουσιν α'L είκόνες 

ε'ίtε τi]v &νάρρωσιν βαρέως &σit-ενοίiντος ύποδηλούσαι, ε'ίτε καl τΥιν λύπην 
τών Εν αύταίς cίκονιζnμένων ίερών προσώπων δια τΥ}ν μέλλουσαν να έπέλ{}υ 

συμφοράν. Την πίστιν ταύτην τών Βυζαντινών του ΙΒ' αiGJvoς προσεπιμαρ 

τυρών ό κλεινΌς τfiς Θεσσαλονίκης ίεράρχης, τΥ}ν &λωσιν τfις πόλεως ύπΟ τών 
Νο{ψαννών περιγρdφω_ν, σημειοί: «Έδάκρυον tiγιοι ε1' εlκονίσμασι καl 
εχαιρον οί κενέλπιδες, λέγΟ1'!ες δυσωπεί1Ι εκείνους ύπέρ 1}μών. ΈλέγομΕ11 

1]μείς ναί, άλλ' ούκ εlσακούοtιται, διό και επιμένουσι κλαίοντες» 2 • 

Γνωστοτάτη σήμερον ή παράδοσις Οτι πολλαl εLκόνες ύποβαστ,αζόμεναι 
καl μέλλουσαι να εLσέλ-D-ωσιν εLς τΟν ναόν των, α'ίφνης γίνονται τόσον βα

ρείαι, ΟΟστε άδυνατουν να τας βαστάσωσιν o'L φfροντες καl μόλις, μετα πολ
λCις λιτανείας, άνακτΟΟσι τΟ άρχικΟν α.Uτών βάρος. 

Παρομοία~ παράδοσιν έν Θεσσαλονίκη άναφέρει μΕ ηΊν εlκόνα Πανα
γίας τijς Όδηγrjτρίας ό Εuστά{}ιος &ποδίδων το {}αϋμα είς η)ν πρό&εσιν τijς 
Θεομήτορος να έγκαταλίπη τΥιν πόλιν, καl συνεχίζει: «Προοδεύουσα γάρ ποτε 
τότε καfJ' 1jμέραν 1} τΟ_ κVρος lχει τοϋ τοιούτου καλού καl περιελθοVσα lν{}α 

τijς πόλεως ή άδελφότης 1j{}ελε καl άποκαfJισταμένη αύ{}ις εlς τδν οίκογ 

αύτijς και ταίς εlσόδοις lγγίσασα, οϋτως ώκνει την εί'σοδον, ώστε άνd πόδα 

χωρεί ν κραταιώς βιάζεσθαι. τΟν αύτην φέροντα καί, lνιστάμενον, βαρύνε

σfJαι ότι μάλα και πρΟς τΟ καταπίπτει ν γίνεσ{}αι καl ού μόνον εκείνον, άλλd 

καl άλλους όσοι συνεπιλάβοιντο, Καl f;ν μεν η)ν άρχην ό εκείνην άνέχων 

ϋποπτος, ώς οίκοfJεν τοιαύτα τεχνώμενος όποία πολλοί τερ{}ρεύοντaι· ώς δε 

καl ίεροl liνδρες, άγα{/οl τΟ ήθος καl οlοι μη παλαμaσfJαι τd μη δέοντα 

συνήροντο έγκρατώς καί πάντες έλάττους ήσαν τής τοV ίερού σίγνου ίσχύος 

'Tafe·l, Eustathii opusc., 302,78. 
:ι Τ a f e Ι, Enstathii opιιsc., 302,89. 
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και ούκ έπείfJετο εlσελfJείν, Uλλ" ήν, ώς είπείν, άφόρητον, υπερχεται φόβος 
U.παντας, Οσογ έχρfjν πα{/είJJ, F.χέφρονας· καl άναπρ1}σαντες δάκρυα, 'ϋψωσαν 
κλαυfJμδν κο.{ φωνdς έπi}ραν πρΟς τΟν "Υφιστον υίόν τfjς πανάγνσυ μητρός. 
·Kal ούκ ένέδωκαν, έως τοϋ σημείου ifδη διαδειχ{}έγτος, εlτα μόνος ό βα
στάζων άβάρυντος και dπαραπόδιστος ήγαγε τΟ άγιον μόρφωμα l!νfJα 
ίδρυτο» 1• 

Κατα Νεοελληνικfιν παράδοσιν εκ Καλαμών: «"'Οταν δ ~Αράπης τοiί σπι
τιού γυρίζn ~ς τΟ σπίτι, τd βαρέλια τοV κρασιού κα{ τd πιiJάρια τΟ λάδι 
~εχειλ[ζουν καl τΟ σιτάρι καl ή (lλλη πρόμή{}εια τού σπιτιοiί αύ~άνει>> 2. 

Κα11• έτ_έραν, έκ Σάμου: «Πολλών ?ι.ν{}ρώπων τd ·πι{}άρια τΟ λάδι "ς τΟ 
κατώγει τοiί σπιτιοiί των ~εχείλισαν τόσον πολύ, πού μάζευαν καl μάζευωι 
και δεν έσωνότωιε κι" ε'παψε ν' ?ι.ναβλύζn μόνον δ ταν μΕλησαν» 3. 

Πιστεύουσι δε καl o't Κερκυραίοι δτι ό ύπερχειλισμΟς συμβαίνει, Οταν 
τΟ στοιχειΟ τοϋ σπιτιοίi &γαπg τΟν ο'ί.κοδεσπότην. . 

Ή παράδοσις αϋτη, τροποποιημένη, άφ" oU ό ιJπερχειλισμΟς τών δο
χείων άποδίδεται είς τΟ στοιχειΌ τοίi σπιτιοϋ, προέρχεται έχ τijς Π.Δ., χα-&" 
1)ν χήρα πιεζομένη ύπΟ τoii δανειστοϋ της, Οστις, 0)ς ένέχι•ρον &πήτει. τΟν 
υίόν της, f}λ-3-ε πρΟς τΟν "Ελισσαίον, δστις τfiς είπε: «μ11ημόνευσον εl'τε καl 
όλίγον ένδον τυγχά1ιει· ώς δε εlπεν δτι κεράμιόν έστι καl λείψαJιον lν αύτip 
βραχV ελαίου, παρασκεύασόν μοι, εlπε, πλij{}ος δ.γγείω1• καl ή με1ι ηύτρέ
πισεJ', δ δε δι' αVrijς lπλήρωσε καl τip δανειστfί έλύ{}η τΟ Οφλημα» '· 

Παρομοία παράδοσις φέρεται καl περl τοϋ προφ1lτου "Ηλιού, Οστις είς 
τfιν χήραν, 1lτις τοϋ εlπεν Οτι Εχει δράκα άλεύρου Εν τύ ύδρίg καl Ολίγον 
Ελαιον είς τΟν καμψάκην, &π1]ντησεν : «~Η ύδρία του αλεύρου οVκ έκλείψει 
καl ό καμψάκης τοϋ Ελαίου οVκ έλαττωνήσει εως 1jμέρας του δούναι f(ύριον 
τΟ1ι ύετΟν Επt υ'jς γijς» 5 • 

Ή παράδοσις αϋτη εννοείται Οτι μνημονεύεται συχνCι ύπΟ μεσαιωνικών 
συγγραφέων καl άγιολογικών κειμένων. Οϋτως ό Θεολόγος Γρηγόριος είς 
τα ΉfJικά του Ι!πη (PG, 37,592, στίχ. 175), η)ν &ναφέρει διa τών έξ;jς: 

καi κεράμοιο βρύοντος αεt τόσοJι ύγρΟν έλαιον 
δσσο1ι άφύσσετο χερσl φιλοξένοιο γυναικός. 

'Έπειτα τi]ν μνημονεύει ό συγγραφεVς τοϋ Βίου τοϋ όσίου ΣυμεcΟν διU 
τών έξης: «Τοϋ δε (ΣυμεWν) τΟ τοϋ σταυροiί σημείον έπl τού πί{}ου ποl1}-

ι Τ a f e Ι, Eustathii oρusc., 302,66,73,89 και 303,5. 
2 Ν. Π ο λ ί τ ο u, Παραδόσεις, 1,255,256, &ρ. 455. 
3 Ν. Π ο λ ί τ ο u, 'Έ-y&' &ν., 1,266, άρ. 456. Βλ. πα ι 2, σ. 1099. 
4 Άστερίοu 'Αμασείας, ~Ομιλία κατιl πλεονεξίας (PG, 40,213). 
Βασιλειό1ν τρίτη, κεφ. ΙΖ' 12,14. 

ι 
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ααντος καl εύλογητδς ό Θεδς ήμών πάντοτε προαφωνι]σαντος, ροίi;ος έκ τοiί 

πί fJov δ.νεδό{}η τοιοiίτος ώς τό πώμα τριών πηχών διάστημα πόρρω άποτι

νάξασfJαι, τοiις δ8 παρισταμένους δύο πρός τοίς πεντήκοντα στάμνους dντλijσαι 

καl μη έλαττωfJ-1jναι τόν οlνον, dλλd ποταμηδδν ύπερβλύζειν καl τΟν πίfJ-ον 

μέχρι τοiί .νiίν εύλογημένΟ1' ύπΟ τών περιοίκων κότονομάζεσfJαι, καταπλα· 
γέντων τφ {}αύματι» 1

• 

ΤΥJν παράδοσιν ταύτην είτα ζωηριlν άναφέρει Ο τε Μιχαηλ Γλυχdς 2 

καi ό Θεσσαλονίκης Εύστά11ιος, Ό ίεσάρχης ούτος, παρατηρών δτι αϋτη 

άνακαλεί είς τΟν νοϋν ηΙς ΕύαγγελικUς σπυρίδας, τοUς κοφίνους καl τΟ ~Απο· 

στολικΟν δίκτυον 3
, έπα\'ειλημμένως τfιν dναφέρει δια τών έξης : «δ έλαιον 

Εκβλύσας καμψάκης εlς άέναον· έτι δΕ: καl τd μέχρι νiίν βλεπόμενα τερά

στια» 4 , «τd κα{}' ίστορίαν παλαιdν καl νέαν αίφνης Εμπιμπλάμενα όρρεία, 

δΕ χα πόνου κα{ Εργασίας» 5 • «Κα{ ό μεν εύρίσκει πάλαι που πύελο11 άνακα

J.υφ{}είσαν, fjτις ύγροV μέν τιJΙος πλήρης 1]ν καl lξηντλείτο αύτΟ καl Εξεφο

ρείτο Επιμελώς, ούκ ljν δε πα{}είν ΕκεΕνην κένωμα» 6 , καl σαφέστερον δέ : 
<<πεπείρωιται γdρ καl οί κα{}' 1}μδ.ς δοχεία εν οίκοις {}εοφιλέσιν, οlνον καl 

f!λαιον στέξαντα μέχρι .πολλού εlς δυσεξάντλητον, οlς ούδε ljν Ο:ν Επιλείψαι 

οlμαι τΟ στεγαζόμενον, εl μ1} Εξελαλείτο τΟ {}αVμα ύπΟ τών lξαντλούντων» 7 • 

Άπηχ1Ίσεις τiiς παραδόσεως ταύτης εσψζονrο και είς μεταγενεστέρους 

αiώνας 0\ς δεικνύει δ Γεώργιος Σφραντζ;jς, οστις εν τiρ Χροvικψ του (163,22), 
γράφει : «Πώς ΕπληfJύνετο 1} ύδρία του άλεύρου, πώς τΟ lλαιον 'Ελισσαίου 
lβλυσεν εlς τοVς κεράμους;» καl αlώνας μετα ταϋτα ~Αγάπιος δ Λάνδος εν τfi 

Άμαρτωλών σωτηρίg 8
, καl έν συναξαρίφ, παρ' φ &ναγινώσκομεν: <<Καl 

lμφαvισiJείσα 1} Δέσποινα Επλf;ρωσεν δλα τd άγγεία {τού. οίνου) δποv Εχύνε
το ανωfJεν ... "Αλλοτε πάλιν έπλή1Jυνε τΟ έλαιον, αλJ.ην φορdν τd όσπρια» 0 • 

Τόσον δε άνα τοVς αlώνας ήτό ή παράδοσις διαδεδομέν_η, ωστε καl 
μέχρι σήμερον, κατα τόπους, περιφέρεται ώς Λ.χ. εν Κερκύρg 8-v&α η -8-αυ

ματουρyΟς ύπερχείλισις τοϋ έλαίου καλείται άvαβρύσιασμα, άνάβρυσμα δ" εν 

Σάμφ κα\ άναβρουτσίλιασμα εν 'Άνδρφ. 

1 Βίος και πολιτεία των f!'εοφόρων πατέρων 1<1μ&ν Δαβίδ, ΣυμεΟJ'ν καi Γεωρ-

γίου (Anal. Boll., 18,236,19). 
2 Μ ι χ α η λ Γ λ u κ α, Βίβλος χρονική, 358,18. 
s Τ a f e 1, Eustathii opusc., 230,41. 
'Tafel, 'Έν#' &ν., 230,41. 
5 Τ a f e 1, "Έν-&' &ν., 230,38. 
6 Tafel, 'Έν&' &ν., 172,11. 
7 'Εκ τοiί χωρίου τούτου 8ξάγεται καL τΟ έξfjς δτι καL τότε, δπως καi σt'ιμε· 

ρον, επιστεύετο Οτι χά·νεται ύπάρχον &γα-&όν, αν τις f:κμυστηρεu{}ίj ηlν ϋ:παρξιν 
αύτοiί. 

8 Άγαπίου Λάνδοu, ~ΑμαρτωλtΟν σωτηρία, κεφ. Γ' {}αϋμα 22, σ. 340. 
9 'Έπι{}ι Ν. Π ο λ ίτ ο u, Παραδόσεις, 2,1099. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΞΕΝΩΝ ΛΑΩΝ 

Ένταϋitα &ναφέρω την ύπΟ του Θεσσαλονίκης ΕVστα\Jίου μνημοvευο

μένηv παράδοσιν (Παρεκβ., 372,21), περl τών κατοίκων τijς Θούλης, τi}ν 

&έσιν τiϊς όποίας ό Ι. Τζέτζης όρίζει πρΟς &νατολ<iς τfις Βρεττανίας καl Ύ\ν 
οί Βυζαντινοl έ1tεώρουν &ς εν τών ·μαλλον &πομεμακρυσμένων μερών τού 

κόσμου '. 
Λέγει λοιπΟν ό ίεράρχης : «'Ότι δΕ: ~αι βόρειοι πυγμα'lοι περί που τd 

τijς Θούλης άντιπέραια SνfJα τd Ίγγλικd βραχύσωμοι καl αύτοl καl όλιγο

χρόνιοι εlς τΟ παντελές βέλεσι χρώμενοι λεπιυνομένοις ώς εlς (Jελόνφι 

περιcf.δεται καl εlσlν οί' βεβαιοϋνται 6.νfJρωπάρια τοιαύτα ίδείν». 

!v!AP!v!APΩMATA 

Ό μακαρίτης Σίμος Μενάρδος εiς το λίαν ενδιαφέρον &ρilρον του περl 

Ρήγαινας, Uφ" 1)v διαβλέπει την Άφροδίτην 2
, έν ψ πολλιt λέγει περl παρα· 

δόσεων καl τοπωνυμίων Εν Κύπρφ, σχετικών μΕ τi}ν -&εάν, δΕν &ναφέρει την 

έπομένην, η)ν όποίαν &πεftησαύρισεν εiς τU Σχόλιά του εiς Λυκόφρονα δ 

Ίσαάκιος Τζέτζης 3
, λίαν Ενδιαφέρουσαν δΕ η)ν Ίστορίαν τών περl άπολι· 

-&ώσεων UπΟ τοϋ λαου πιστευομένων. ΚατCι τΟν συγγραφέα λοιπΟν τοϋτοv, 
ή ~Αφροδίτη συλληφ{}·είσα συνευναζομένη μετα τοϋ "Άρεως καl δια τούτο : 
«όργισ{}είσα τοίς {}εοίς έλ{}είν είς Κύπρον άποχωρια{}είσαν αlπών περl τΟ 

Κάσιον δΕ Ορος 4 διατρίβει ν. Οί δΕ 1?εοί, ζητου1ιτες αύτήν, ήλ{}ον έν Κύπρφ 

καl εύρον γραυν καl έπύf}οντο αύη]ν, εl εlδε -djν Άφροδίτψ•, ή δέ εδειξε 

τΟν τόπον ένfJα 1]ν κεκρυμμένη· δργισ{}είσα δέ ι} ~Αφροδίτη U.πεμαρμάρωσεν 

αύτΥ;ν καί φασι μέχρι του νV1ι ϊστασ{}αι υ}ν στήλην αύη'jς». 

ΤΟΠ ΟΙ 

Πλείσται ύπάρχουσι Νεοελληνικαl παραδόσεις σuνδεόμεναι μΕ την δνο
μασίαν διαφόρων τόπων, f}v αύται ζητοϋσι να έρμηνεύσωσι, πρΟς δε καl 

1 
.. Επι-&ι Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Εύστα{Ηου τα λαογραφικά, 2,350. 

2 Σίμου Μενάρδου, "Η Ρήγαινα, ΔΙΕΕ, 6·,117 έξ. 
3 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια είς Λυκόφρονος Άλεξάνδραν, στίχ. 826, τόμ. 2,264,9 

(έκδ. Ed. Scheer). 
4 Κατ' Cίλλην γραφήν, Καυ;;.άσιον. 

' 
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ίστορικαl τοπικαl Εξ ίστορικών γεγονότων διάφορα τοπωνύμια διασαφηνί

ζουσαι. 

ΔΕν ύπάρχει dμφιβολία δτι καl κατΟ: τοUς ΒυζαντινοiJς χρόνους πο/.λαl 

τοιαϋται {Μ περιεφέροντο, 8.ς &πέσβεσεν δ χρόνος. ΤUς δλίγας, 8.ς κατU τUς 

μελέτας μου 1~Ίδυνή-θην να συλλέξω, ευχαρίστως καταχωρίζω Ενταϋi}α. 

Ώς διηγείται δ Μιχω)λ Χωνιάτης, εύ-&U τοϋ ίεροϋ τοϋ Άρχαγγέλου 

Μιχαi}λ Εν Χcδναις τiiς Φρυγίας, ερρεον δύο ποταμοί, ό Λύκος καl ό Κάπρος, 

περl τΟ:ς πηγδς τών Οποίων έφαίνετσ λευχΥι Ciμμος, μη εχουσα έκ φύσεως τΟ 

χρώμα τοϋτο, Εκ τοϋ Εξfις Ι.όγου, κατα τΟν σοφΟν ίεράρχην, τfιν &ρχην εχουσα. 

~Ως λοιπΟν ο1'iτος παραδίδει : << 'ΊΙν τι γύναιον dσεβές, ποιμενικό1ι, πολύ

{}ρεμμΟ1J, {}υμq) καl αύτΟ ρέον κατd του ίερσυ, δ γάλακτος ιiρύεται πάσαν 

πηγi7ν και U.μέ).γει πiiσωJ μεν αΊγα, πiiσαν δε βοVν, είτα όμοV τοVς γαυλοVς 

έκκεJ•οί καl γαλαξίωι ποταμόν σχεδιάζει καi συμβάλλει τοίν δυοίν τοVτον 

τρίτον καl αύζεται τΟ ρείfJρον Λύκου κα{ Κάπρου, τραφkν λεαίνης ταύτης 

πολλφ γάλακτι. J(αt ίνα μ1] τΟ ρεVμα του χρόνου τΟ πεπραγμένον άποκλύσυ 

μνήμης dJιfJρώπω1', κέχρωσται γαλακτώδει ψαμάfJφ ή προχο1) και κηρύσσει 

τΟ τέρας έπικλη{}είσα Γάλά Γραός)) 1
• 

ΤΥιν rοπωνυμίαν Γάλα Γραός, χωρiς να έρμηηύη, ά\•αφέρει καl ό άδελ

φΟς τοϋ Μιχωlλ, Νικήτας ό Χωνιάτης, Εν τiϊ ΧρονικΌ του διηγήσει 2
• 

ΜΕ την έρμηνείαν τοπικών επ ισης φυσικών φαινομένων συνδέονται 

καl αί έπομεναι δύο παραδόσεις, θ.ς κατέγραψεν δ Ι. Τζέτζης. 

Κατα την μίαν Εξ α1Jτών, δ Ίάσων μετcΧ τών "Αργοναυτών, περl η)ν 

Σύρτιν ~ijς Λιβύης, tδρuσε ναον εiς τον Ήρακλέα καl εχεί~εν οί Άργο· 

ναϋται, φέροντες Επl τών ΟΟμωv τf)ν ~Αργώ, τ1)ν μετέφεραν καl την κατέ13'η

καν είς Ciλλην -&άλασσαν: «~Εν fι iJαλάσσυ ό άποπλυνiJε/ς ίδρΟJς τών ~Αργο

ναυτών έν ταίς φάμμοι.ς μέχρι τοV νVν δίκην έλαίου στίλβει μήτε ύπό τοϋ 

τijς {)αλάσσης κλύδωνος μήτε ύπΟ Όμβρων κα{}αιρόμενος» 3
• 

·Κατ& έτέραν, παρηλλαγμένην πως παράδοσιν, llτις τΟ φαινόμενον μετα
τοπίζει εί.ς Σιχελίαν ': «" Εστι τόπος έν Σικελίq. ένfJα γυμνασάμενοι ~ Αργο

γαυται το,, ίδρ5ηα αύτών ϋστερο11 έν τιΊ δ.μμφ άπεστλεγγίσαντο, δfJεγ και 

μέχρι του γiJν δίκην έλαίου έν ταίς ψήφοις φαίγονται ρανίδες ας οVδε ό 

κλύδωγ τι'jς 1~αλάσσης ούδέ Ομβρος δύναγτάι κα{}άραι». 

Με τοπικ&ς παρ~δ.όσεις σι-νδέονται καl Οσα γράφει δ Θεσσαλονίκης 

ι Μιχαηλ 'Ακομινάτου τοίί Χωνιάτου, Τα σφζόμενα, 1,57,5 έξ. 

? Νικήτα Χωνιcί.του, Χρονικη διήγησις, 255,5,7. Την {}έσιν τοiί Γάλα

κτος Γραός ><.α&ορίζει ό \~Τ. Μ. R a m s a y είς τΟ εργΟ\' του, The historica1 geo
graphy of Asia Minor, 81,136. 

s Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Σχόλια ::;Lς Λυκόφρονος 'Αλεξάνδρα ν, στίχ. 871, σ. 282,7. 
4 Ι. Τζέτζου, 'Ένi}" άν., στίχ.-874, σ .. 283,15. 

ΕΠΕΤΗΡη:; ΕΤΑΙΡ.61ΑΣ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ Ι;Π~ΥΔΩΝ "Et'()!O ΚΒ' 2 
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Εi!στά&ιος (Παρεκβ., 1003,15), ομιλών περl τοϋ ύπο τοϋ 'Ομήρου (0, 19), 
&ναφερομένου δεσμοϋ τf)ς eιΗρας 1 δν{}α, &ργισμένος ό ΖεVς δια τΟν φόνον 
tοϋ ·Έκτορος, /ιέγει ·πρΟς την σύζυγόν του : 

ού μέμνπ δτε τ' εκρέμω ύψό{}-εν έκ δε ποδοίν 
ϋ.κμονας ήκα δύω περl χεραl. δέ δεαμΟν ίηλα 

καl προσ&έτει : «είς δε τΟν τόπον ταVτον προσγράφουσί τινες καl τούτους 

τοVς στίχους 
, δ- 'δ δ' ' ' τ ο' πρί11 γ' δτε δt) σ' άπελυσα ΠQ ων, μυ ρους I ~~~ι ρ ιn 

κάββαλον όφρα πέλοντο καί έασομένοισι πυ{}εσΟαι. 

Καl δείκνυνταί φασιν ύπό τών περιηγητών οί τοιοϋτοι μύδροι, οVς άνωτέρω 

άκμονας είπεν» 

Πολυ&ρύλητα είναι τa έκ τi\ς Π. Δια&ήκης Σόδομα καl ή κ~~αστροιι:_i} 
αi!τών ύπο κατακλυσμού, ~π\ 'Αβραiιμ (Γέν. XIV, 2, ΧΙΧ, 24), ενεκα _της 
&σελγείας τών κατοίκων των, έξ 11ς Ελαβον την dρχηv καiJ~ Ολους tO'Uς αLωνας 
τfjς Βυζαντινίiς αίΙτοκQCχ.τσρίας δ ΣοδομισμΟς καl o'L Σοδομίται. 

ΤΟ ένδιαφέρσν είναι Οτι τiiς πόλεως ταύτης, f1τις fiτo μία τών πόλεων 
τf)ς Πενταπόλεως, Εδεικνύοντο κεκαυμένα τα 'ίχν11 κ α τα τΟν Γ' μ.Χ. α\.ώνα, 
κ α τα μάρτυρα τΟν' Α ντωχείας Ε.Uστά{}ιον I' Ο στις γράφει : «CH Σοδόμηνα καl 

I οι \ ~δ - ' 'λ έτι καl νϋν κεκαυμέ1ια αύτijς τd ί'χνη φαινεται· εστι γαρ ι ειν πεντε πο εων 

σκιdς έν αίς βλαστάνει κ~ρπός, 0ς φαίνεται _μεν έξω{}εν παραπλήσιος τοίς 
' I \ \ ~ λ' 

έδωδίμοις, ληφ{}εlς δε ταίς χερσlν εις τεφραν και καπνον ανα υε~αι~. 

~'Εγραψε δΕ περl τών αυτων κατα τΟν ΙΒ' α\.ώνα καl ό 1\ίιχαιlλ Γλυκας εν 
τή Χρονική του διηγ11σει (251,11): <~T'd ~d~ Σό~ο~α~ ~κεί~α π:ρι:αλλij ~Αν 
έστώτα, τέφρα δε ηj άλη{}είq, Οντα (και αυτος γαρ ο αηρ συν τοις υδασιν εκ-

πυροϋται)»: 

r' Φ λ' ' 'Α ' Περl τU χωρίον Χλεμπίναν, κείμενον μεταςυ cι ιππ~ν κα~ μφιπο· 

λεως, ύπfιρχε πηy1) καλουμένη τοίi Βαgιλακίου. Τ1)ν ερμηνειαν του τ~πωνυ· 
μίου δίδεί "Αννα ή Κομνηνή,· διηγο'υμένη δτι δ Βασιλάκιος,_ δι_εκδικc;ν η)ν 
βασιλείαν, ήττή{}η, διωκόμενος δΕ ύπΟ τοϋ ~Αλεξίου Κομνηνου, κατεφυ~εν 
εις Θέ-dσ~λον(κην, -προδοftεlζ δ~ ύπΟ τ&ν Lδίων, ο'ίτινες: «περί τι χωριον 
Χλεμπίναν καλούμενον άπαγαγόντες εγγVς τfjς έν αύτi(J πηγfjς τοVς όφ{}αλ
μοVς 'έξορύττοvσιν έξ ού μέχρι ·καί δεϋρο 1] πηγiι Βασιλακίου κέκληται» 2

• 

ι Εύστα{}·ίου Ο.ρχιεπισκόπου 'Α•ντιοχείας καl μάρτυρος, 
Εiς την ~Εξαήμέρον ύπόμνημα (PG, 18,761). 

2 "Α\•νης Κομνηνrjς, 'Αλεξιάς, 1AS,9. 
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Περιφέρονται παρd τοίς νεωτέροις cιΕλλ11σι παραδόσεις, αϊτινες τfιν 

πολυφαγίαν τών κατοίκων ώρισμένων τόπων ζητοϋσι να έρμηνεύσωσιν Εκ τοϋ 

δτι ούτοι ύφίστανται τΟ πά-&ος, fνεκα κατάρας, 11ν κατ~ α1Jτών Εξετόξευσαν 

Οσtοι dvδρες. 

Ό τρόπος οfiτος τfiς Ερμηνείας φαίνεται Οτι fιτο yνωστΟς κατα τοUς Βυ· 
ζαντινους χρόνους, &ς φαίνεται Εκ τfις κατωτέρω διηγήσεως, Ίlν &πε{}ησαύρισε 

Συμεων ό Μεταφράστης. ΚατCι τοϋτον, Εν Φρυγίg ύπηρχε χωρίον, Α1Jλ0Jν 

καλούμενον. ~Εξ αύτοϋ διερχόμενος δ άγιος ~Αβέρκιος, συνήντησε το-Uς κα

τοίχους του τρώγοντας κal τοiJς Εζήτησεν ϋδωρ, ϊνα πίτι. αύτοl Ομως ίνα 

μη διακόψωσι τΟ φαγητόν των, δΕν του Εδωκαν &πάντησι ν. « ~Εμέμψατο όύν 
η)ν δ.πωι{}ρωπίαv ταύτην δ φιλα~ι{}ρωπότατος Άβέρκιος καί τΟ μηδέποτε 

κορέννυσfJαι αύτοίς επηράσατο. •Ό καl εσχον εlς δεύρο παραμένον αύτοίς 

μισαν{}ρωπίας φιλάνΟρωπσν &τεχνώς έπιτίμιον» 1
• 

ΦΥΤΑ 

Δια διαφόρων αl.ώvων τΥ]ς Βυζαvτινfiς περιόδου διήκει ή παράδοσις δτι 

Οχι μόνον τα Εμψυχα (Cίν&ρωποι - ζψα) άλλα καl τα άψυχα, α\.σΗάνοvται πρΟς 

άλληλα Ερωτα Π β. τοUς έξης στίχους τοϋ Ν ι κ ήτα ΕΊJγενειανου: 

'Έρως φυτών γdρ καl σιδήρου καl λί#·ου 

κρατείν έοικε1•, ού γdρ άν{}ρώπων μόνον 

καl γdρ σίδηρος εlς μαγν1jτιν έκτρέχει 

έρωτικ6ν μαι πϋρ δοκών ένδον φέρει ν 2
• 

'Έγραψε δΕ καl δ Θεοφύλακτος Σιμοκάττης είς τας Έπιστολάς του s : 

«τΥ;ν μαγνijτιν λί1Ιον έρaν τοϋ σιδJ]ρου φασιv και τοσοϋτον ζijν ίστοροϋσι 

η)ν λί{}ον δσον τi(J έρωμέJ'φ και σύνεστιν· δπηνίκα γdρ ή λί{}ος τοϋ όμοζύ

γου χωρίζεται παραυτίκα νεκροϋται καl την έαυτiJς ένέργειαν άποτΝfεται». 

Ήδη δ Θεολόγος Γρηγόριος εγραψε ('Έπη ii&ικά, PG, 37,541): 

εl δ' έτεόν φοίJιιξι πό{}οv νόμος ύφικόμοισι 

μιγνυμέ1ι(Ης {}ijλύν τε καl 11ραενα είαρος όJρrι 

1 Σ υ μ ε c;.J ν Μ ε τ α φ ρ άστο u, Βίος του έν άγίοις πατρΌς Ί'ιμών • Αβερκίου, 
PG, llU,l245. 

2 Ν ι κ ή τ α Ε U γ ε ν ε ι α ν ο _υ, τα κ ατό: Δρόσιλλαν καΙ. Χαρικλέα, Δ' 135. 
η Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο u Σ ι μ οκά τ τ ο υ, Έπιστολαl fτι1-ικαί, Ο.γροικικαί, Ε-ι:αιρι· 

καί, έπιστ. Ι6η. 
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έρ1ιοκόμων παλάμησι βρύειν βοτρυώδεα καρπδν 
' ~ ' ' ' δ ' " ο έστι και αψυχοισι γαμος και εσμος ερωτ ς. 

'Ιδίg δια τα φυτά, rl άντίληψις εlναι ευρύτατα διαδεδομένη, στηριζομένη 
εlς η1ν παραηlρησιν δτι τ<iJv &ρρένων δένδρων ή γf.ρις μεταφερομένη είς 

<f ' ' Γ' χ ~- c ~Α I Εύ τα -θ·1lλεα τfl γονιμοποιεί. Ουτω, Χατα τον μ. . αιωνα, ο ντιοχειας -
στάίtιος γράφει: «<Η δέ {}ιjλεια φοίγιξ καfJίησι τοVς κ).άδους οίονεl τιjς συμ

πλοκijς Εφιεμένη του δ.ρρενος καl o'i γεωργοί τοi)ς ψι}νας τοV lί.ρρενος τοί ς 
κλάδοις έμβάλλοντες αύτιjς πρΟς τΟ οlκείον τi'jς όρ{}ότητος σχijμα καfJιστcΊJσι 

αύπjν» 1
• 

Σαφέστερον τΟ πράγμα διετύπωσε ό Λόγγος γράψας 2 
: «Td liνfJη πάντα 

έρωτος έργα· τd φυτd πάντα τούτου ποιήμάτα». 

Μετ6: τΟν Λόγγον, Θεοφύλακτος ό Σιμοκάttης~ τ1Ίν αfπ1)ν γνώμην Εξή
νεγκε· λέγει λοιπόν: «'Οργώσι καΙ φοίνικες ι:ρωτι φυσικψ καl τοϊί Πι}λεος τΟ 
αρρεν έφίεται και περικvρτοϊίται ό U.ρρην τψ έρωτι και τΠ κόμυ υ)ν έρω-
μένην περιπλέκει» 3

• _ 

Καl 1l παράδοσις συνεχίζεται κατ(). τΟν ΙΒ' αιωνα. 'Εκ των σ~γγρα

φέων τοϋ αΊ.ώνος τούτου, ό ΜιχαΥjλ Γλυκάς γράφει εl.ς τΥJν Χρονικην του 
βίβλον (24,22) : «ΚαΙ αvrοiις γdρ τοvς φσiνικας (οί φυτσυργοl) εlς Ιiρρενας 
καl {}ηJ..είας διιστώσι καί, τΟ παράδοξωι, έρως φυσικΟς παρ' αύτοίς. •Υπο
κύπτει γdρ ή {}ήJ..εια τiρ liρρο•ι δργώοα τρόπόν τι1.•d καl τijς συμπλοκιjς 
έφιεμέιιη καl οϋτως οίον εν αlσfJι]σει ηjς άπολαύσεως γεγονυία καl δ.νορfJοϋ
ται πάλιιι τοVς κλάδους καl πρΟς τΟ πρότερο1ι άποκαfJίσταται σχijμα»· καl 
πάλιν δ αUτΟς Γλυχ&:ς ("Εν\t' &ν., 70,21): «7'0 δέ περl τΟν φοίνικα τΟ φυτΟν 
εοωτικΟν γεJιόμενον πά{}ος καl δπως ιj {)·ήλεια κliν καl διίσταται τοVς κλά-

"' , Ι ~' f 1 \ Ο! .Q " -
δους αύηjς ύποκλίνει τψ αρρενι και οπως παι.ι1ι προς ορυων ε ρχεται σχημα 

τijς συναφείας οίον άποJ.αύσασα ποίαν dκο1)ν 01'Jκ εμπίπλησι {}αύματος j» 

Ε'ίπον δΕ καl Εκ τ(;'; ν συγχρόνων τοϋ Γλυκά 8 μΕν Νικήτας ό Εϋγενειανός: 

ερfj δέ φυτοϋ φυτΟ'J' Cίλλο πολλάκις 

φοί-νι~ δέ πρΟς γrjν ούδS ριζοVσfJαι {}έλει 

εl μ1) τΟ {}ijλv αυμφυτεύσειας πέλας 4 

ό δ" ΕUστά\}ιος η Εϋμά-θ·ιος: «Κατd δέ τdς τών φοοιίκω-ν {}17λείας πτόρffον έξ 
Cίρρενος φοίνικας περl μέση ν αύυ)11 ζητεί την ψυχt}ν» 5

• 

καi., 

μα, 

EU στ α-& ίου 6. ρ χ ι επισκόπου Άντι οχείας, "Ε·ν-&• άν., PG, 18,716. 
2 Λ ό γ γ 0 υ, Τών κατ α Δάφνιν κσ.l Χλόη ν .λόγοι Δ', Β. 73. 
s Θ ε 0 φ υ λ ά κ τ ο υ Σ ι μ οκά τ τ ο υ, Έ;τιστολαl η-&ικαί, 6.γροτικαί, έταιρι~ 

Επιστ. 18η. 
4 Ν ι κ γ1 τ α Ε U γ ε ν ε ι α ν ο ύ, ΤCι κατ σ. Δρόσιλλαν καί Χσ.ρικλέα, Δ' 135,142. 
δ ΕUστα{}ίου τοϋ Φι.λοσόφου, ΤΟ κα-&' Ύσμί,·ην καί Ύσμινίαν δρiί.· 

Ι, 3,2. 

' 

) 
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ΚαΙ. ό Θεσσαλονίκης δ' ΕUστά-&ιο; Εγραψεν: «~l1ιδάλλεταί τις άγάπη ;ω/ 

εν (pυτοίς καί οί'δασι11 αVτΟ οί τΟ l;ι φοίνιξι τοiς φvτοίς r.α{}ιστορήσαντες 

καί οϋτως εlπεί1ι άρρεJιό{}ηλυ» 1 • 

Καl η παράδοσις συνεχίζεται. ΕLς τΟ μεrαγενέστερον ποίημα TU. χ.ατCι. 

Λύβιστρον καl Ροδάμνην &ναγινώσκομεv 2 : 

άλλd lδες- καi {}α·ύμασε τΟ δέ-νδρο1• τΟ φοοιίκιJΙ 

ώς αν οVκ lxn ΠρσεJΙtκΟν τΟ {)ηλυκόJΙ φοινίκοι 
τότε ού καρπεύει εlς υ)1ι γιjν, πάντα {}--λιμμέγον στέκει. 

'Άφες αVτΟ καl fJαύμασε τΟν M.ffoJι τΟν μαγνιjτην 

ώς !!λκει άπΟ τοϊί πό·θου του την φύσιν τοϋ σιδ1}ρου. 

ΟUδΕ {1-ι} Επρε:τεν, 'ίσως, νδ. μείνυ &μνημόνευτοv δη τΟν &μοιβαίον Ερωι:α 

των φυτών δέχεται καl ή δημώδης 1iμών ποίησις, ilτις Εν ποι1lμασι παριστά

νει κάλαμον καl κυπάρισσον πεφυτευμένα παριl τοUς παρακειμένους τ_άφους 

δύο Εραστών προσκλίνοντα ύπΟ τfiς πνοfις του &νέμου καl Ciλληλα φιλοϋντα. 

ΊΌ δτι αίσ-&άνονται τα φυτα δεικνύει καl ή έξης παράδοσις : 
Κατα τΟν ΙΒ' αl.ώνα Εζη ό μέγας δρουγγάριος Κωνσταντίνος, οίίτινος ό 

υίός, ενεκα του &ξιώματός του, Ύιτο γνωστΌς ώς λογο-&έτης. 

Περl τοϋ τελευταίου τούτου τfιν έξης παράδοσιν άναφέρει δ Ι. Τζέτζης: 

ήν πρlν συκ1j τις παρ" ήμί1ι έκ τώ1ι ώραιοκάρπων 

αϋτη κλijσιν εκέκτητο συκfj τοϋ ΛογοfJέτου. 

Α/όνος έκ ταύτης γdρ αVτΟς καη]σfJ.ιε εκείγος, 

κάγcb βραχέα δέ τινα κλωηj ηj λα{}ριδίφ· 

αίφνης {}ανόντος τοϋ αVτοϋ ποτέ τοϋ Δογοffέτου 

εVf}Vς έψύγη τό φυτδν έκεtνη τfj 1} μέρq 
παρακρεμάσαν τρομερά καl ρυσαιρά τά φVλλα 

έρράγη δέ τjj αϋριον έκ κορυφής εlς ρίζαν 3
• 

Είς η1ς περl φυτών χατ& τΟν μεσαίχονα 11αυμαστός διηγ1lσεις 0)ς εΊναι 

ή περl τfjς Βαταρίτιδο; ρίζης, ilτις xal χυνόσπαστος Εκαλείτο 4 καl τδ.ς παρ& 

του μανδραγόρα, θ.ς προστεiJι!:ισιν &νταϋ-θα δσα Εν Επιστολϊl του περl δριγά· 

νου λέγει ό Μιχ·aηλ Ψελλός, &τινα Εν μέρει ύπομιμν1lσχουσι τδ. περl τflς Εξ· 

ι Τ af e 1, Eustathii opιιsc., 63,18. 
2 \Υ a g n e r, Carmina gneca medici reνi, στίχ. 161. 

Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 4, επιστ. 6θ1. Βλ. Χαi χιλ. 5, ίστορ, 17,596. 
4 Περί τούτων βλ. Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,174 Χαl. 2,907, 
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ορύξεως του &ρχαίου μώλυος' καl του μανδραγόρα. Κατιi τΟν Ψελλόν, λοιπόν: 
«'Ή έδώδιμος πόα, τΟ όρίγανον, βάσκαναν έχει καl δραπέτιν την δύναμιν 

καΙ δσον ακάπηz τις τόσον βυfΗζεται 1j ρίζα, ά).ίσκεται δε οϋτε σκαπάνη 

οϋτε δικέλλα, οVτε χειρί· εί δέ τις περi τήν πόαν άσελγαίνειν §{J.έλει, 1j δε 
αύτίκα άνατρέχει ηjς γiJς, ώσπερ έρώσα τοϋ άσελγήματος καl τό γε παράδο
ξον είς κόρης εlδος 1j ρίζα απεικονίζεται» 2, 

ZQA 

Πολλαl εiναι αί μεσαιωνικαl παραδόσεις αί σχετιζόμεναι μΕ ζψα. Μίαν 

&ναφέρει ό Θεσσαλονίκης ΕltστcΗ}ιος έν χωρίφ, Οπερ, παρα τfιν συνήftειάν 
του, δΕν εlvαι Εντελώς σαφές. ·ο ίερr_ίρχης λοιπΟν παραδίδει Οτι ό πί\Jηκος 

Επεχείρησε να λάβn μορφ1Ίν άν&ρώπου, &πέτυχεν Ομως κατα ηlv έγχείρησιν 
καl &πέμεινε δύσμορφος, Οπως είναι. 

Το σχετικον κείμενον ~χει &ς έξijς (Opusc., 63,39): 
«"0 μη άγαπώ11 ούδε fίμερός έστι11. Et δε μ1) τοϋτο, πώς αν εΊ'η δ.11fJρω

πος ό κυρίως, δτε μ1) μόνο11 κατά γε σχήμα, οiίπερ τυχεί1ι κατd τΟν γραώδη 

μVfJoν καl ή τοϋ γελοίου πιfJήκου έ{}ελήαασα φύσις, έξήμβλ.ωσε τf]11 έγχεί
ρησιν}}, 

Να Εχu &ρά γε σχέσιν μΕ ηΊν παράδοσιν αUτfιν τΟ Οτι Γρηγόριος ό Θεο· 
λόγος εlς τa 'Έπη του (στίχ. 173), τον πίiJηκον χαρακτηρίζει &ς βροτοειδέα 
λώβηv; 

Πολλα παραδίδονται περl τilς πίστεως κυνών 3 καl της δι' αύτών &να

καλύψεως τών δολοφόνων τών κυρίων των. Οϋτως ό ΑίλιανΟς παραδίδει Οτι 
ό 'Ηπειρώτης Πύρρος ώδοιπόρει : «εlτα μέντοι περιτυγχάνει νεκρψ πεφο
νευμένου καl κυ11l :παριστωτι καl φρουροVντι τΟν δεσ:πότηv, ί'νά μ.ή, πρΟς 

τφ φό1ιφ καl τψ νεκρψ λυμήνηταί τις» 4 , 

1 Ό Θ ε σ σ α λ ο νίκη ς Ε υ σ τ ά {)-ι ο ς, Παρ εκ β., 1658,45 σχετικώς γράφει : 
«χαλεπΟν δε όρύσσειν τΟ μώλυ καl Βκσπiiν μέχρι πέρατος ρ{ζης ... λόyος φέρεται Ξλκόμε· 
νον αVτΟ {}άνατον πρΟς τφ τέλει τijς ρlζης Βπιφέρειν τφ &νασπώντι, δποίόν τι καί περί 

μωιδραyόρου J..έγεται». Διδ. τδ.ς με τΟν μσ.νδραγόραν σχετιζομένας προλήψεις βλ. Ν. Π ο~ 

λ ί τ ο u, Παραδόσεις, 2,904 έξ. · 1328 καί δσα ό α'bτός σημειοΙ έν Λαογραφίας, 6,260. 
2 l\i ι χ α η λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Τ φ μεγάλφ δροuγγαρίφ κύρ Κωνσταντίνφ (Κ. Σά-8-α, 

Μεσ. Βιβλ., 5,328). 
s Είς η)ν πίστιν τοϋ ζΦοu αποβλέπων ό Θ ε σ σ α λ ο νίκη ς Ε υ σ τ ά <&ι ο ς 

(Παρεκβ., 1822,7) έγραψεν: «'Ότι δΞ φιλά1ιfJ.ρωπον φύσει ζψον δ κύων, δι.' δ' καl τήν 
κλijσιν Εσχεν &πδ τοϋ κύει1ι, δ Βστι φιλεϊν, δijλό1• iστι». 

4 Α ί λ ι α ν ο υ, Περt ζrΡων, 7, 10. Παραδείγματα π(στεως κυν&ν πρΟς τούς κu· 
ρίους των κατδ. τfιν ιiρχσ.ιότητα βλ. παρ' Α Lλ ιανφ, "'Εν'&' ιiν., 1,8· 7,29,40, 
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ΤΟν κύνα τούτον φέρεται δτι παρέλαβεν ό Πίορρ.ος Fiς τΟ:. &νάχτορά του, 

Οταν δ' οfϊτος είδέ ποτε τΟν φονέα τοϋ κυρίου του, τΟν Uλάχτε~ καl τΟν κατέ

ξαινε, ύποπτευ-&εlς δ' ό βασιλευς χαl Ερευν1lσας τΟν &νεκάλυψε καl τΟν 

Εσταύρωσε '. 
Ό 'Αντιοχείας ΕVστά&ιος καl μάρτυ.; σχετικώς παραδίδει: «ΕVχάριστος 

ό κύων καl φιλοδεαπότης· πολλάκις γάρ κα{J! όδδν φονευομένους αύτοίς 

έναπέθανεν. <Έτεροι δε καl τοVς φανείς κατεμήγυααν και τΎj11 ενδικον πεί

σασ{}αι αύτοVς τιμwρίαν προύξέ'Jιησα1'» 2
• 

Τα αύτα Επαναλαμβάνει καl Βασίλειος ό Μέγας, yράφωv- «Πολλοl 

( κύ11ες) τοίς φονευ/}είσι δεαπόταις κατ3 

έρημίαν έπαπο{f.ανόJιτες μνημονεύον

ται. 'Ήδη δέ τινες, έπl {}ερμψ rrfJ πάθει, καl δδηγοl τοίς έκζητοVσι τοiις 

φονέας έγέ11οντο καl ύπΟ η)1ι δίκη11 άχ{}τjναι τοVς κακούργους έποίησαν» 9
• 

Τfις &νακαλύψεως ύπΟ κυνΟς του δολοφόνου τού κυρίου του κατα τΟν 

Θ' αίό)να μνημονεύει είτα καl Γεώργιος ό "ΑμαρτωλΟς είς τΟ Χρονικόν του: 

παραδίδων Οτι κύων ήκολούftησε τΟν {}άψαντα τΟν δολοφονη{}έντα κύριόν του, 

Οστις Ί;το κάπηλος. ΤΟ ζψον τοiις είσερχομένους είς τΟ καπηλείον προσέσαινε, 

Οταν δ~ είδε είσερχόμενον τΟν φονέα τού κυρίου του ύλάκτει καl Επεπήδα είς 

τΟ πρόσωπον αUτοϋ συντελέσαν οϋτως εLς nlν διαλεύκανσιν τοϋ Εγκλήματος 4
• 

Κατα τον ΙΒ' αιωνα, δ χρονογράφος Μιχαi]λ Γλυκας, έπαναλαμβάνει το 

αύτό, διηγούμενος δτι Επl Λέοντος τοϋ Δ', τοϋ διαδεχ{}έντος Κωνσταντίνον 

τΟν Ε', λόγος έγίvετο περt κυνός, δστις : «μετd τΟ φονευ{}-fj1'αι τΟν κύριο11 

συνοδεύοvτά τ.οιι κακούργφ κα{J.' όδδν προσήλυτος έν πανδοχείφ γέγονεν. 

Έκείσε γοVν τυχαίως είσελfΜ.Jν ό φονεVς έγνωρίσfJη παρd τού κυνδς καί 

τοσοϋτον {j1' έκείνος ύπ' αύτι$ ύλακτών, ώστε ύπόψίαν ούκ άγα{}1)ν δοVναι 

περl αύτοV. J(ρατείται λοιπδν ό φονεύς, προσάγεται τip lίρχοντι έξετάζεται 

άκριβώς;, όμολογεί καl ϋ.κων καί τελευταίον ώς κακούργος άναιρε'ίται» 5 ' 

καl πάλιν άλλi::ιχοϋ τοϋ Εργου του ό αUτΟς συγγραφεύς: «Κ-ύων τις έν πα·ιιδσ

χείφ τΟν φονέα ίδών τοV κυρίου αύτοV έ11τεV{}εν &κρατεί κατ' αύτοϋ χρησά

μενος ύλακ!], ούκ &γα{}1)1ι ύποψίαν έ'δωκε τοίς :περl αύτόν, έφ' ψ καί είς 

κρίσιν αύτά1ι άχffέ1ιτα ώς κακοϋργον έκόλασαν» 6 • 

1 Ι. Τζ_έτζου, Χιλιάδες, χιλ. 4, !.στορ. 131, στίχ. 2l1 έξ. και 222 έξ. ΤΟ 

διήγημα καί παρδ. Π λ ο υ τ ά ρ χ φ (Πότερα τ& ν ζ(όων φρονιμώτερα τδ. χερσαία η τΟ: 
ένυδρα ; 13,9). 

~ Εύστά{}ιος Άντιοχείας, PG, 18,744. 
3 Μ. Βασίλειος, PG, 29,197. 
4 Γεωργίου 'Αμαρτωλού, Χρονικ(J\' σύντομον, PG, 110,956. 
5 Μ ι χ α 1) λ Γ λ υ κ a, Βίβλος χρο\•ικ1l, 528,16. Περl κυνόJν πίστεως καl &να

καλύψεως φο'\'έων δι' αύτ&ν όμιλεr πάλιν ό Γλυκd.ς 1 "'Εν\t'' &ν., 97
1
3 έξ, 

6 Μιχαήλ Γλuκa, 'Έν-&' &ν., 97,3. 
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Ε!ς τα τού Γλυκά δ' &ναφερόμενος ό Ι. Τζέτζης, εγραψεν ε!ς τιΧς 
Χιλιάδας του : 

τοιοVτο πάνυ έμφερΕς καl χρονικός τις γράφει 
γε~ιέσ{)--αι χρό1ιόυς πρΟ 1jμών Ολίγους παρελ{}οVσι 
κάπηJ.ον είναι λέγει δ8 τΟν {}άφαντα τδν νέκv11 
Cινενεγκείν έπάρχcρ δΕ njς πόλεως τΟ πρaγμα 
μετά γε η]ν διάγJιωσιν η-]ν έκ κυνΟς φανείσαν 
καl σταvρωfJ1jναι και 'ΙCJωιεϊν τότε τΟν παλαμ,ιαϊον 1

• 

Καl πάλιν τΟ: αύτά 2 
: 

fJτερσς πάλι ν U.νf}ρωπος μετd κυνός όδεύωγ 
έν χρόνοις πάνυ πρΟ 1jμώ1ι Ολίγοις ύπηργμένος 
ύπδ J.nστoV άη]ρητο, παρέμενε δ' ό κύων 
flως τις έκ τijς πόλεως κάπηλος Dάπτει τοϊίτον 

1]περ ό κύων ένδημεί καπ1}λφ πρΟς την πόλιν 
τij) πανδοχείφ δS συJιcbν fjμερσς i}ν τοίς πδ.σι 
πά1ιτας έκμειλισσόμενος καl σαίνων τοVς fυι{}ρώποvς 
ώς δ~ ό φονεVς ό μιαρός ηΜJ-ε τφ πανδοχείφ 
ό κύων Wσπερ lί.ν{}ρωπος έ'ννους {}υμij) δικαίφ 
liσπειστον έφερεν αύτψ την ύλακήν, τδ δijγμα 
f!ως ό πανδοχεVς αϋτδς καf πάντες οί παρόντες 

{}αυμάσαντες ά1•έκρινον άαφαλεστάτn βίq, 
μαfJόντες τοϋτον εlναι δε φονέα τοϋ άν{}ρώπου 
έπάρχφ τίp τrjς πόλεως liγουσι τΟν γεννάδαν 
καl σταυρω#εlς άνfιρητο ό μιαρός έκείνος. 

Πόσον εύρέως fιτο διαδεδομένη η παράδοσις κατα τοVς Βυζαντινοiις 
χρόνους σαφέστατα δεικνύει τΟ δτι και σΙlμερον αϋτη πολλαχοϋ τΥiς CΕλλάδος 

περιφέρεται. 

Είς τΟ οlκοσκοπικΟν είδος τfiς μαντείας ανάγεται καl ή πρόρρησις μέλ
λοντος συμβάντος Εκ τΥ]ς φυγΥ]ς τών μυcίη• Εκ τινος οϊκίας. Περl τούτου δ 
ΑϊλιανΟς yράφει 3 : « '!{Ι.fσαν δε lJ.ρα μαντικώτατοι τώ11 ζQ;ων καl μύες· γηρώ
σης γdρ οlκίας ijδη καl μελλούσης κατολισfJαίνειν αlσ11άνονται πρWτοι καl 
Cιπολιπόντες τdς μυωπίας τdς αVτών κα1 τdς έξ άρχι)ς διατριβάς, fJ ποδώΨ 

1 Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 4, ίστορ. 131, στίχ. 211 έξ. 
~ Ι. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 4, στίχ. 656. 
3 ΑLλιανοU, Ποικ. ίστορ., Α' 11. 
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Ε'χουσιν ιiποδι.δράσκουσιν κal μετοικίζονται». "Εγραφε δΕ πάλιν ό αlJτός 
1 

: 

«i11ελl.ούσης δε οlκίας καταφέρεσfJαι αlσί}ητικώς f.!χοt•σιν οϊ τε έν αVτfj μύες 
καl αί γα?.αί καl φ{}άνουσι υ)ν καταφορdν καl έξοικίζοyται». 

Περl τΥ]ς lδιότητος αUτiiς τών μυών, κατc'ι η1ν άπασχολοϋσαν ήμάς 
περίοδον, μνείαν ποιείται ό Χρυσόστομος όμιλών περl μαντευομένων «βρον
τij;, χειρών, μυών τε καl γαλΊ''jς» 2 • "Ο Νόννος ηlν Εκτηv 8-;ι.ατονταετηρίδα 
αναφέρει τοUς παρατηροίiντας αν Εν στέγn Εφάνη γαλ1i, Ο φις 11 μϋς 

3

, Εγραψε 
δΕ καl ό Θεσσαλονίκης ΕύστάΟως: «δ τι δε μαντικόιι τι καl ό μϋς δηλοVσιν ... 
καl αί τών οlκιών φυγαί, Clς διαδιδράσκο_υαιJι δτε κο,δυνεύοιεν καταπε
αείν» 4 " καl πάλιν: «εl γdρ καμνούσης οlκίας, ώς λόγος, έκφεύγουσιν, έστη-
ξομένιJ πάντως προσμέJιουαιν» 5

• 

ΚατU τΟ ~ΟνειροκριτικΟν τοϋ Πατριάρχου Γερμανού: 

μVς δ' αV φα1ιείς σοι μηνυτr}ς κακών πΟ.ει 6 

Πολλ<1. εlναι τcJ. παραδιδόμενα περl τiϊς πανουργίας τΎ)ς αλώπεκος. 
Ταύτα ύπαινισσόμενος γράφει Κοσμdς δ "Ιεροσολυμίτης : <<Διδ καf πολλοίς 
τοίς μυ{}εύμασι γελωτοποιοίς '!9-gυλλοiiσι τοϋτο πολλοί· καl γάρ λέοντα τ(ηι 
βασιλικώτατον J}πάτησεν και πετει1ιd καl κτt}νη και 'θι)ράς φασι· κα1 δτι φυ
σικΟν Βχει τΟ πωιοίιργον λέγουσι σχηματίζεσ{}αι {}άνατον καl έξογκοVσΒ·αι 
πρΟς άπάτην τι:V1ι πετεινύη', ι}νίκα δε κα{}ήκοντα ώς έπl πτώματι διασπiiν 
αVτd κα1 κατεσ{}ίειJΙ» 7

• 

τα περl τΥις &πάτης τών κτηνίϊ>ν δέον να ύπολάβωμεν δτι αναφέρονται, 
πλ1lv Ciλλων, καl εlς τΟν 0\•ον 8 , περl ο-Ώ διεξοδικώτερον πραγματεύονται τlι. 
δύο μεταγενέστερα ποι1Ίματα Συναξ(iριον τοϋ τιμημένου γαδάρου καl Γαδά
ρου, λύκου καl άλωποίiς διήγησις ώρα ία 9

• 

1 Αtλιανου, Περl ζcΡων, ΙΑ' 19. Πβ. καl του αιJτοϊi, <;:"' 41. 

' PG, 6>,741. 
3 Ν ό ν ν ο υ, Συναγωy(ι καl έξήγησις, PG, 36,1024. 
4 Ε U σ τ α{} ίο υ, Παρεκβ., 1665,64. 
5 Τ a f e 1, Έίιstathii opusc., 313,47. 
" F ι-. D ι· e χ 1, Das Tι-aunιbuch des Patι-Jaι-cl1en Gennanos (Λαογραφ., 

7,441, στίχ. 135). 
1 
Κ ο σ μ ά 'Ι ε ρ ο σ ο λ u μ ί. τ ο u, Συναγωγη καl έξήγησις ίστορι&ν iliν έμνήσ{}η 

δ -fi·ε"ίος Γρηγόριος (PG, 38,413). 
~> Σημεριναl παραδόσεις &·ναφέροuσιν Οτι ή δ.λό)πηξ, φορέσασα ράσον καl προσ-

ποιηitε"ίσα τόν έξομολόγον εφερε μέχρις ένός σπηλαίου τα δfι{}εν έξομολογη&ησόμενα 
πτηνά, Ciτινα και κατέφαγε. 

tι Βλ. ταύτα παρδ. \Υ a g 11 e r, Caι·mina gn;eca medici revi, σ. 112 έξ. καt 
124 έξ. 
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Tr)v άvωτέρω μνημονευ&είσαν &πάτηv τών πτηνών &ναφέρει καl ό Φυ
σιολόγος ', βραδύτερον δε- καl ό Γεωρyίδης εγραψε : «ύποκρί vεται άλώπης 
ϋπνον, ϊνα δρνιν πιάσn>) 2 • 

Περl τού &σπάλακος (talpa αeca Savi) κοινώς τυφλοπόvτικου, ύπάρχει 
παράδοσις ~κ Βιζύης τijς Θρι,fκης έρμηvεύουσα διατl ούτος eτυφλώι'Ιη. Κατ' 
αύτήν : «ΤΟ σπαλάγγι ήτο 1'εχρσ{J.άφτης καί μιά φορά σε μιd μεγάλη άρρώ
στια ποV πέ{}αvαν πολλοl έ'fJαψεv ένα μισοζώντανο καί ό ΘεΟς τΟν καταρά

στηκε νά τυφλωfJ'!} γιατί δεν έπρόσεςε καί όλο 1•d σκάφη] τΟ μνijμα του καί 
εγινε σφαλάγγι» s. 

ΚατU: τοl.•ς Βυζαντινοl'ς χρόνους πFριεφέρετο dλλη παράδοσις, llv διέ
σωσεν ό ΣχολιασtΊΊς τών Κυνηγετικών του ~ΟππιωοU γρriφων: «~Ισrορίωι 
μέντοι περl αύτών (άσπαλάκων) ζενίζουσαν οVκ lζδν σιηJ παρελ19·είJι· φήμη 
γdρ εlς dνfJρώπους πεφοίτηκεν ώς δ:σπάλαζ Jιν του γένους Sχω11 διαδοχι]ν 
έκ βασιλείου αΊματος» 4 • 

Ταύτα λέγει δ Σχολιαστής, &φορμt)ν λαμβάνων Εκ τοϋ ~Οππιανοϋ, Οστις 
διηγείται Οτι ό Φαέ{}ων, δργισ&εlς κατα του Φινέως, τΟν Ετύφλωσεν, Οταν 
δ' ό Ζήτής καl Κάλα'ίς έφόνευσαν τUς η1ν τροφήν του &ρπαζούσας ~Αρ
πυίας, συνεχίζων ηlν δργήν του, Ετύφλωσε τους &σπάλακας μη Οντας πρότε
ρον τυφλούς 5 • 

Συχvα ύπΟ τών Βυζαντινών χρονογράφων &ναφέρεται ή νόσος κράβα η 
κράβρα προσβάλλουσα τοUς βόας 6

• Πό{}εν Εσχε τf)ν &ρχfιν ή νόσος αϋτη 
έρμηνεύει ή έξής ύπΟ τοU Μιχωlλ Γλυχα αναφερομένη παράδοσις: 

«Αοιμικδν πάfJος τοVς βόας διαφiJείρωι, 8 κράβα κατονομάζεται. Φασl 

δε την άρχf]ν τοVτο λαβείJΙ έπ(. τών 1}μερώJ' Ρωμανου τοiί γέροντος εγγιστα 
γdρ τijς Βόνου κινστέρ1ιης ά1ιαψυχ1]ν έαυτiρ η]ς fJ.ερι1ιι)ς {)έρμης παλάτιον 
του Ρωμανού άJιεγείραντος και τών {}εμελίων καταβαλλομέγων, βοός φασιν 

εύρεiJ-ιjναι μαρμαρίνου κεφαλ1}ν, J'jv εύρόντες καl συντρίψαντες εlς η]1ι του 

τιτάνου κάμινον βάλλουσιν. Ές έκείνου δε καl μέχρι τών τfjδε χρόνω11 ούκ 

έπαύσατο παJιταχοV ηjς γι]ς όπόσηγ ιj τών Ρωμαίων περιέχει δυναστεία, τd 
τών βοών διαφiJείρεσiJαι γέJ'η>> 7 • 

ι C h. G i d e 1, Le ph:ysiologus, XXIV, σ. 72 
~ Γεωργίδου, Γνωμολόγιον (Boissonade, Anecdota Gneca, 1,92). 
9 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,195, &ρ. 355. 
4 Σχολιαση)ς Όππιανοίi, Κυνηγ., ΙΙ, 612. 
5 Όππιανου, Κυνηγ., Π, 591 (δκδ. Bussenιakeι-, σ. 252). 
6 ΝUν λέγεται σγκράβα έν Μεγαλοπόλει. Βλ. καt Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Διό. τήν 

ίστορίαν της Lατρικ'ijς κατό. τούς Βuζαντινοiις χρόνους (Άκαδημα'ί:κ1) 'Ιατρικ1l, 16, 
τείiχ. 3, σ. 24). 

7 Μιχαήλ Γλυκά, Βίβλος χρονικ1l, 566,6 έξ. 
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ΟΥΡΑΝΙΆ ΣΩΜΑΤΑ 

Παλαι(J. εlvαι 1'1 &ντίληψις Οτι δια μαγικών μέσων δύνανται ν~ &ποκινη

itώσιν ουράνια σώματα, καl δrι 1) σελ1lνη. 

'Ημείς, περιοριζόμενοι είς nlν Εποχ1lv, 11τις 'ιδιαιτέρως μάς Ενδιαφέρει, 

λέγομεν Οτι ό Λ~υκιαvΟς όμιλεί δια φαρμακίδα Χρυσάριον, f]τις δια μαγικών 
(ί}δών fιδύνατο να καταγάγη τfιν σελήνην ) . 

J\fετcl ταϋτα ό Μ. Βασίλειος, είς τfιν λα'ίκi)ν πίστιν &ναφερόμενος, παρα

τηρεί : «Λ!Γϋ{}οί τινες καταγέλαστοι ύπΟ γραί'δίωJ1 κωfJωνιζομέJ1WΥ παραλη

ρούμενοι παγταχου διεδό{}ησαν δτι μαγγανείαις τισί τι]ς οlκείας έδρας άπο

κιγηiJε'ίσα σελ1]νη πρΟς γιjν καταφέρεται>> 2
• 

ΤΟν πατέρα τοϋτον σχεδΟν &ντι γράφων χα τα τclς &ρχΟ:ς τοϋ Δ' μ.Χ. 

αiώνος ό Άντιοχείας Ευστά~ιος, γράφει : «Αfέγα δέ τι καl αϋτη ή σsλήνη 

καiJέστηκε. Μυ{}οι δε ληρώδεις ύπδ με{}·υόντων γραί'δίων πανταχου διεοώ

fJησωι, δτι μαγγανείαις τισl τfjς οίκείας Εδρας άποκινείται και πρΟς την γι]Ψ 

καταφέρεται. Καl ποίος llν τόπος καταχ{}είσαν αVτηγ ύπεδέζαiο» ; 3 Εlπε δέ, 

τα του Μ. Βασιλείου έπαναλαμβάνων καl Καισάριος ό &δελφΟς Γρηγορίου 

τοϋ Θεολόγου, προσ{}έτων Οτι : «τΟ πλε'ίστον μέρος τijς άνfJρωπότητος τfj 

ψ;}μn ταύτn §κρατείτο». «l'lffι{)oί τοιες καταγέλαστοι ύπδ γραιών κωίJωνιζο

μένων πάντη διεδόΠησαν παραληρούμενοι μαγγανείαις τισl τοίς οlκείας 

έδρας άποκινε'ίσiJαι και πρΟς γ1]1' αύη)ν φέρεσiJαι καl ψηλαφaσUαι» J. 

ΤΥιν πίσtL\' ταύτην τciJv συγχρόνων του ύπαινισσόμενος και δ Παμφίλου 

Ευσέβιος, γράφει : <αών άδυνάτωJ' πέφυκε τd μέρη του κόσμου γοητικαίς 

άJιάγκαις κα{}έλκεσiJαι>ι 5 • 

Κατα τΟ 450 μ.Χ. ό &σκη.τfις Νείλος, γράφει σχετικώς πρός τινα Νικό
μαχον: «Άλλ~ οVκ l!λα{}ες, φαρμακέ· έπιφfJέγξομαι γάρ σοι τΟ παραληρού

μενοJι ύπΟ τών άνω}τω1ι νομιζόνrων γοητείαις κλ.έπτεσ{}αι τrjν σελ1}νφι, 'Ιjνίκα 
" {} ' " ~ λ' ' - ' ' • - {} 'c. α' ' · α αν φοοιιχ ·ειη η εκ ιnn και της οικειας αποκινεισ αι ται,;εως κ ι ω:ακεκρ -
γάτων όμοΟvμαδΟν στόματι έJιl &J.•δρών καl γυναικών. Ούκ έλα{fες, φαρ

μακέ>> ! 6 Εfπε δΕ και ό. 'Αλεξανδρείας Εi'Jσέβιος : «ΠοJ.λοΊ μυ{}ολογοVσι η] ν 

ι Λ ο υ κ ι α ν ο ϋ, "Εταιρικοί διάλογοι Γλυκέρα καl ΛαΊ':ς, 1. 
2 Μ. Βασίλειος, PG, 29,145. 
3 PG, 18,721. Βλ. χαl Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Ή σελήνη κατα τούς μύ6·οuς τοϋ Έλ· 

ληνικοίi λαού (Λαο'{ραφικιi σύμμεικτα, 2,159). 
' PG, 38,1001. 
δ Ε υ σ ε βίο υ, Προπαρασκευr) ΕύαγγελικΊ1, 31 κεφ. 16 (PG, 21,224). 
Ν. Π ο λ ί τ ο u, Λαογραφικό. σύμμεικτα, 2,155, 
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σελ1]νηv r.,ατέρχεσfJαι· καl εlς ζijjω' μεταβάλλεσffαι. 'Ότωι γdρ έξαιματώται 
J.έγουσι πλανώμεJ1Οι δτι U.νfJρωπος καη]γαγεν αVnJv καταγοητεύσας» 1 • 

'Έγραψε δε και 8 'Ιωάννης Δαμασχηνος εtς τa Ίερά του παράλληλα (PG, 
96,532) : «Πολλοl φανταζόμενοι λέγουσι την αελήνην κατέρχεσfJαι. 'Όταν 
φησίν έξαιματοVται, liν{)ρωπος καταγοητεύσας aVn)v καταφέρει», 

Καl ή πίστις συνεχίζεται &να τοUς αlώνας. ~Επανειλημμένως κατδ: τΟν 
ΙΛ' την &ναφέρει ό Μιχα·~λ Ψελλός, μνείαν ποιούμενος καl έπφδης περιε
χούσης βαρβαρικCtς λέξεις, έν ίi προσηγορεύετο, φαίνεται, 11. Μλήνη 0_)ς χαλiι 
καl &ιραία. Γράφει λοιπόν : «Δf1} ποτε γόης έστl τr]ν φύσιν και κατάγει την 
ψυχήν, ωσπερ τι)ν σελ1]Jιην αί γρό.ές φασιν 1j τών μάγωJι αί ί'υγγες» 2 " καl 
πάλιν: «~Αλλ' αVτΟς μάγοJΙ τοιά μαι τέχνην μεταχειρισάμενος κατήγαγε τΎ]ν 
σελήνφ' 1j συνάγαγέ μοι τΟ1' κύκλον έκείνης πρΟς τΟ τοV γράμματος Clγγος. 
El δε μ1] δ καιρός έπείχε, καl έπcpδ1]ν lf.ν σοι άπεστομάτισα βαρβάρους έκ
τεffειμένην φων1]1'··. πώς οίJJΙ λέγω υ] ν έπφδι}ν ; ώς καλή μαι, cδς ώρα ία 1j 
l'βις:ι> 3

• καl έκ τρίτου ό αUτός: <ωVκ αν έκUJν καταβαίφ' εl μ1} τις ώσπερ η]ν 
σελήνην περιμάκτρια καταβάσει γραVς» 4 • 

Πολiι βραδύτερον η αUτη πίστις συνεχίζεται ι:Ος δηλοί ό παρ" ~Ερωτο
κρίτφ στίχος: 

μάί"σσα πο'ίι κατέβαζε τόν ούρωιό με τάστρα 5 • 

Ό Πλούταρχος, περl τών Εκλείψεων τflς σελΊlνης όμιλών καl εις τα ύπΟ 
τών συγχρόνων του κατ~ αυτας συνη{}ιζόμενα αποβλέπων, παρατηρεί: «l(ατd 
τdς εκλείψεις αί τών ΚΟλαζομέ1'WJ1 ψυχαl διd τfjς σκtaς όδυρόμεJΙαt και άλα
λάζουσαι περιφέρονται δι~ δ καί κροτείν εν ταίς εκλείψεσοι είώθασιν οί 

πλείστοι χαλκώματα καl ψόφον ποιεί ν και πάταγαν έπl τdς ψυχάς» 6 • Σχετι

κώς δ' ~γραψε και Καισάριος ό &δελφος Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου: «'Επειδι) 
λέγουσί τινες έπαοιδίαις καl γοητείαις την σελήγην κατάγεσ{}αι οVρανόfJεν 
κα( τΟ πλείστον μέρος τfjς άν{}ρωπότητος ηj φήμn ταύτη κρατηftέν σίδηρον 

1 PG, 861 ,456. 
2 Μ ι χ α 1l λ Ψ ε λ λ ο ii 1 TQ) πατριάρχη κiJρ ΜιχαΥjλ (Κ. Σά&α, Μεσ. Βιβλ., 

5,289). 
s Μ ι χ α '~l λ Ψ ε λ λ ο ϋ, Έπιστολ1l &νεπίγραφος (Κ. Σά&α, Μεσ. Βιβλ., 5, 

241,248). 
ι Μ ι χ α η λ Ψ ε λ λ ο ϋ, 'Ότε παρητάσατο τήν του πρωτοασηκρfjτις &ξίαν. 

Κ u r t z- D ι- e χ 1, Micbaelis Pselli scriρta minora, 1,371. 
5 'Ερωτόκριτος, Δ' 891. Πβ. Ν. Πολίτου, 'Η σελ1Ίνη κατό. τοUς μύf}ους του 

Έλληνικου λαοϋ (Λαογραφικό. σύμμεικτα, 2,157). 
0 Π λ ο u τ άρχο u, Περl τοϋ Εμφαινομένου προσcόποu τφ κύκλφ τijς σελή

νης, § 29. 
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και χαλκΟν κρούοντες, r.δαπερ έν έκατάσει γενομένω'' τφ ljχφ τijς πλάνης αύ

η]'' έπανάγεα{}αι νομίζουσι ι. 

Πόσον κατα η)ν Βυζαντινt)ν περίοδον αί δεισιδαίμονες αύται άντιλή

ψεις ήσαν διαδεδομέναι, πιστοποιεί, πλi)ν τών άvωτέρω μαρτυριών, καl τΟ 
γεγονΟς δτι καl σ1lμερον είναι σχεδΟν πάγκοινοι. Οϋτω κοινοτέρα είναι η πί

στις δτι οί μάyισσι::ς κατεβάζουν τΟ φεγγάρι, καl μάλιστα δταν γίνεται εκλει· 

ψις σελ1lνης 2
• 

"Επ" 'ίσης εν Θεσσαλίg, Λοχρίδι καl Βι{}υνίg δέχεται δ λαΟς Οτι 1) σε

λήνη δια μαγικών μέσων κα{}έλχεται ύπΟ μορφηv &γελάδος 3
, παράδοσις, 

ί1τις ήτο, φαίνεται, πολiι παλαιά, &φ~ οίι ή σελήνη παρίσταται ι:Ος βουπρό

σωπος καl διαδεδομένη καl παρcl τοίς Βυζαντινοίς, ΟJς μάς dφίνει να Εννωl

σωμεv τΟ _ανωτέρω μvημονευ-&Εν χωρίον τοϋ ~Αλεξαν~ρείας ΕVσεβίου κα{}' δ: 
«πολλοl μυfJολογοVσι η]ν σελή,ιην κατέρχεσ19ω καl εlς ζψον μεταβάλλεσfJαι». 

~Ανωτέρω ε'(δομεν δτι οί- Βυζα,•τινοl μετα τi)ν Εκλειψιν τfίς σελήνης 
έκτύπουν χαλκο)ματα η, ϊνα δια τοϋ γινομένου -θορύβου διασκεδάσωσι τclς 

δια τiϊς σκιάς περιφερομένας ψυχ{)ς τών κολαζομέvων 11, ϊνα δια του κρότου 
Επαναφέρωσιν αUn)v είς την προτέραν κατάστασιν. Κατ& τοiις λαογράφους, 

οί κρότοι γίνονται πρΟς &πομάκρυνσιν τών πονηρών πνευμάτων τών κατα τι:Χς 

λα"ίχUς &ντιλ1lψεις προκαλούντων n)v €κλειψιν ι. 

<Όπως αν €χυ, οί κατα την Εκλειψιν κρότοι oU μόνον συνηίΗζοντο κατα 

τf)ν μεσαιωvιχi)ν περίοδον, ι:Ος έχ τών dνωτέρω μαρτυριών φαίνεται, &λλα 

καl σήμερον γίνονται, ώς πρΟ αίώνος Επιστοποίησεν δ Ross σ Εν Μεγίστη 

καl ώς γίνεται Εν Κύπρφ, οί κάτοικοι τfiς Οποίας πιστεύουσιν δτι γίνεται ή 

εκλειψις διότ;ι έρίζουσα ή σελήνη πρΟς τΟν {]λιον, ήττάται ύπ' αύrου, δι' 8 
καl Επισκιάζεται ύπΟ τοϋ &νταγωνιστοϋ, 0)ς ίσχυροτέρου 6

• 

ΓνωστΌν δ' είναι δτι καl οί Τούρκοι πολλαχοϋ, κατα τϊlν εκλειψιν, 

κρούουσιν 1iχηρcl &ντικείμενα. 

ΚατU παράδοσιν άπΟ τΟ Κατιρλl τfις Βι{}υνίας: <ωί μάγοι κατεβάζουν 

πολλες φορiς τΟ φεγγάρι άπd τΟν ούρω'ό γιd νd τ' άρμέξουν καf. νd κάνουν 

με τό γάλα του τd μάγια τους» 7
, τΟ αUτΟ δΕ πιστεύουσι χαl έν Τυρολόυ τfiς 

ΘριJκης προσ{}έτοντες Οτι τΟ Ciρμεγμα γίνεται «πρ[,, λαλήσn τΟ όρνίfJι». 

ι PG, 38,1001. 
2 Ώς είς τΟ Κατιρλt τijς Βιf}υνίας. Ν. Πολίτου, Ή σελήνη κατδ. τοiJς μύ· 

&ους τοϋ Έλληνικου λαοϋ (Λαογραφικό. σύμμεικτα, 2,157 έξ.). 
3 Ν. Πολίτου, "Εν&" &ν., 2,160. 
4 Ν. Πολίτου, 'Έν&' &ν., 2,172. 
5 R ο s s, Kleinasien, 7. 
6 Ξ ε ν ο φ. Φ α ρ μ α Υ. ί δ ο υ, Κυπριακ1l λαογραφία, 159. 
7 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,132, &ρ. 240. 
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<Ότι 1"ι πασάδοσις fιτο καl Βυζαντιν1Ί φαίνεται έκ του έπυλλίου τα κατα 

Λύβιστρον καl Ροδάμνην, Ενitα γραία μάγισσα παριστάνεται λέγουσα: 

έμα{/α τΟ Vψος νd κρατώ καl τCiστρα νd άρμεύγω 

καl εlχα τέτοιαν δύναμιν δτι δταν 1}βουλόμην 

έφερνα εlς την γiJν τΟν ούρωιδν καl Cίρμευγα τοVς dστέρας 1 • 

Και έπειδiJ ό λόγος περl παραδόσεων μΕ τα οUράνια σώματα σχετιζομέ

νων, &ς προσftέσωμεν δτι οί Βυζαντινοl παρέδιδαν δτι τ& ουρανια σώματα 

~υνε,φώνησάν ΠΟtΕ νcl διαβιβάζουν ιJμοιβαίως τα μυστικά των «στόμασΟ' 
αγλωσαοι ς». 

Την παράδοσιν ταύτην &ναφέρει ό Κωνσταντίνος Μαvασσfiς εiς τΟ 

-&ιστόρημά του Τα κατ' Άρίσrανδρον καl Καλλι{}·έαν, δια rών Εξης: 

Καl άλλαχοϋ : 

ΤΟ γdρ περιφερόμενον, ώς έοικεν, oV μϋ{}ος 
δτι συ1ιέ{}εντό φασιν άλλήλοις τd στοιχεία 

έπ' άλληλα τd παρ' άμφοίν κρυπτd διαπορ{}μεύειν 

κCοιτεύ{}εν πάντα λέγουσιν έν στόμασιν άγλώσσοις 2 • 

'~} γ1) γdρ οiJσα συγγενης ήλίφ και τοίς Gστροις 

ανακαλύπτει πρΟς. αVτΟ1ι πάντα τd κεκ_ρυμμένα 

γλώσσαις dφ{}όγγοις σιδηραίς καl στόμασιν άλάJ\οις n. 

μυ-

~Εν Γορτυνίg νίίν, δταν πνιγίj τις εLς ποταμόν, o'L δΕ οLχείοί του 

&γνοούv ποίί εύρίσκεται τΟ πτώμά του, ρίπτουσιν εvα Ciρτον εLς τΟ σημείον 

δπου έπίγη καl πιστε\Jουσιν δτι αUτΟς πηγαίνει καl ϊσταται έπl του πτώματος. 

ΕLς τοιαύrην τη: α παράδοσιν πιστεύω δ τι άναφέοονται τα κατωτέοω {JπΟ 
τοίί Πατριάρχου Φωτίου παραδιδόμενα : «"Ωσnερ ~γdρ δ κατd π;λάγους 
~ ' ' " ~ ' ~δ 'λ ' .,. β ' , 1δ , ' αφιεις τον αρτον επι ·α _η φ μεν εΑα ε και ουκ ο εν εν φ τδ ρεύμα τούτον 

ύποσύρει, τij) δε πάντωγ lχοντι τι)ν γγώσt'l' κα{}ηρώς όρdται καl τij αϋτού 

περιέχεται πωιτοκρατορικij καταλ'Ι}ψει» \ τα όποία ύπεν-&υμίζουσι τΟ τοϋ 

ι Λύβισrρος καΙ Ροδάμνη, στίχ. 2-786,2792, cod. Escurialensjs, εκδ. J. Α. 
Lambert. 

2 Κωνσταντίνου Μανασσi'j, 'Εκ τώνκατ' 'Αρίστανδρονκαl,Καλλι-&έαν 

έννέα λόγων, Γ' 60 (Εκδ. Hercher). 
3 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Μ α'\-' α σ σ fj, "E-V"'fi·' δ.ν., Ζ' 1 έξ., σ. 571. 
4 Φ ω τ ίο υ π α τ ρ ι άρχο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ πόλε ω ς, Όμιλίαι καl λό

γοι, Λ' 455 (έκδ. Σ. 'Λρωτάρχου), 

..,. 
I 
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"Εκκλησιαστοϋ (Ι Α' 1}: «~Απόστειλον τΟν tJ.ρτoJ• σου έπt προσώπου τού ϋδα
τας, ότι Εν ~τλή{}ει ήμερώ,, εύρήσεις αύτόν». 

ΛΙτΙΑ 

Είς τΟ μεταγενέστερον ποίημα Παιδιόφραστος διtlγησις τιί)ν τετραπόδων 
ζψων, καταγράφονται αίτιολογικαl. παραδόσεις Εν αίς καl μία περl δνων, 
έρμηνεύουσα διατl ούτοι οlJροϋν δπου εϋρουν ο-δρον των όμοφύλων των καί 
διατί ή κάμηλος Ε:χει μακρα ώτα, κατ~ άντιγραφήv, φυσικά, τών τΟ αUτΟ 
1Ί·έμα πραγματευομένων Αίσωπείων μύftωv. 

Είς τΟ αUτΟ ποίημα άνακοινοϋται διU μακρών καl ή πάράδοσις ή έρμη
μεύουσα διατ\. οί Ονοι Οσφραίνονται τΟ οίrρόv των καl Ύιν ό ποιητής, ώς λέγει : 

ljκovσ· άπδ τοVς γέροντας καί τοVς προ:πάτοράς του. 

Κατc( τΟ ποίημα λοιπΟν άπεσταλμέ\•ος τών Ονων παρεπονέ-8-η πρΟς τΟν 
ΘεΟν δ τι οί ύπομονητικο Ι. σύντροφοί _του βαρυφορτώνονται .UπΟ των &ν&ρώ
πων καl Εζήτησε τ1lv Επέμβασιν τοϋ Θεοίί. Ό <Ύψιστος, είJσJ!λαγχνισ-θ·είς, 
Εξέδωχε πρόσταγμα πρΟς τους δνηλάτας δι" oii &πηγόρευεν είς άυτοιJς να 
βαρυφορτώνουν τοUς δνοuς των, τοϋτο δ" εδωκεν εLς τΟν &ποσταλέντα, ϊνα 
μεταφέρη. Αύτός, λαβι:1ν τΟ πρόσταγμα είς τΟ στόμα του, δταν έπλησίασεν εLς 
τσUς όμοφίλους του, fίρχισε να δγκάται, μΕ τΟν δγκηSμΟν δε κατέπιε τΟν 
χάρτη ν. 

"Αναγγέλλων τΟ &λιβερΟν γεγονΟς είς τοUς συντρόφους του, τοVς είπε 
δτι πρέπει να περιμένουν 8ως δτου οί•ρήστι όπότε μετα τοϋ οϋρου -&α έξήρ
χετο τΟ πρόσταγμα, δι' αUτΟ Εκτοτε οΊ Ονοι, κύπτοντες Οσφραίνονται τΟ οUρόν 
των &ναζητοϋντες νcl εϋρωσι τΟ καταπο-θ-Εν πρόσταγμα '. 

Εlς τdς αίτιολογικας παραδόσεις καταλεκτέα καl tl έξijς περl Lκτίνου, 1lν 
παραδίδει Κοσμάς ό "Ιεροσολυμίτης παραλαμβάνων, σχεδΟν αύτολεξεί, Εκ 
τώv ΑLσωπείων μύttων 2 • Γράφει λοιπΟv ό Κοσμάς: «Οί ίκτίνες οVκ ήσαν 
tJ.νω{}εν tJ.μουσοι, μέλος δ' είχωι ί'διον· ϊππων δε χρεμετιζόντων ακούσαν
τες είς lρωτα ήλ{}ον τfjς έκεί'J•ων φωνιjς και μιμείσ{}αι πειρώμενοι συνα~ 
ποβάλλουσιν ής εlχον, li μα{}είν Επετήδευον» s. 

1 Βλ. τοi1ς στίχους 690 έξ. της Παιδιοφράστου διηγ{lσεως παρCι \γ a g η e r, 

Carmina grreca medici revi, σ. 165. 
2 Α!.σωπείων μ{ιi}ο)ν συναγωγή, 170 (Halm), 
s Κ ο σ μ a. 'Ι ε ρ ο σ ο λ υ μίτο υ, 'Εξήγησις ών ό -&είος Γρηγόριος έφυσιολό-

γησεν, PG, 38,648. 



Φαίδωνος Ι. Κουκουλf: 

Είς τΟ μεσαιωνικΟv ποίημα Πουλολόγοv &ναφέρονrαι πολ!.οl α!.τιοί.ογι
κοl μυΗοι είς .πτηνδ: άναφερόμενοι, ών τινες, πι{}ανώτατα, περιέχουσι στοι
χεία λα"ίκών παραδόσεων ι, &:λλοι δμως φαίνονται του ποιητου πλάσματα. 

Έκ τούτων ένταϊi{}α περιλαμβάνομεν n)v περl νυχτερίδων παράδοσιν. 
'Ή νυχτερlς χατα τούς ΒυζαντινοUς χρόνους fλέyετο πο1ιrίκιν, διU: τΟ 

χρώμα 
2

• Εϊς την · δνομασίαν ταύτη ν στηριζόμενοι ol νεώτεροι CfΕλληνες, 
επλασαν την παράδοσιν δτι αϋτη- ~το ποντικός, έπειδη δΕ κάποτε f:φαγεν είς 
μίαν Εκκλησίαν τΟ &ντίδωρον, f:καμε πτερδ: καl Επέταξε 3 • 

Κατ~ Ciλλην παράδοσιν δταv δ Σολομι:Ον έζήτησεν &πΟ τα πτηνα 'να τοϋ 
δώσουν άπΟ εν πτερόν, δια να πληρώσn στρcΟμα καl κοιμάται μαλακri, }1 
νυκτερlς τοϋ προσέφερεν δλα τU πτερά της, ϊνα μη δΕ οϋτω γυμνfιν η']ν 
έμπαίζουv τα dλλα πτηνά, ό ΘεΟς της είπε να πετ(! μόνον εlς τΟ σκότος. 

'Άλλως f:χει fι παράδοσις εl:.ς τΟ μεσαιωνικΟν ποίημα, τΟν Πουλολόγον, 
τΟ Οποίον έρμηvεύει τΟ χρώμα του πτηνου. 

Κατ~ αVτό, τΟ ποντίκι ν είργάζετο εLς σιδηρουργείον κι νουν τΟν φυσητΎjρα 
(μηχάνιν). cΈνεκα τfjς Εργασίας του ταύτης, &φ~ ένΟς &πΟ τΟν έξερχόμενον 
καπvΟν ε'ίχε μαύρη ν την ράχιν του, &φ' Ετέρου δΕ Εκαυσεν έξ &ποσπασ&έvτος 
σπινΒ·lϊρος τΟ εμπρόσ&ιον μέρος τοϋ φορέματός του, τΟ όποίον, έπειδη δΕν 
είχε άλλο φόρεμα να φορέση κατα τΟ Μ. Σάββατον, έμβάλωσε μΕ τεμάχιον 
/,ι νου Uφάσματος, τούτου δ~ Εvεκα f:χει μαύρηv τfιv ράχιν, λευκf]v δΕ η)ν κο ι
λίαν, Ενεχα του λευχοϋ fμβαλώματος '. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

------- ------· 

1 

Πβ. Οσα λέγονται δια τό πτηνόν μποiίφον, τόν σημερινΟν τσοπαν&κον 
(\,~agner, Carmina gn:eca nιedici a:vi, στίχ. 607 έξ., σ. 197). 

2 

Πουλολόγος, στίχ. 160,17, σ. 184. ""Ορα Οτι, καtcl. τΟν Αίσcόπειον μii-&ον (307· 
Halm, σ. 151), σuλληψ&είσα ίίπΟ γαλijς ή νυκτερίς, nl'\-• παρακαλεί να μ1) ι-1Ίν φάγ11 , 
διότι δΕν εiναι πτηνόν, κα-&' o{t αίίτη φύσιοι πολεμεϊ, «ιlλλό. μϋς» καί δταν πάλιν 
συνελήφ-Ι}η ύπό έτέρας γαλijς, έχ{}ρdς τών μυών, τt)'\' Παρεκάλει να τ-~ν άψ1]0l1, διότι 
δέν είναι μϋς, άλλα πτηνόν. 

8 
Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, 1,185, άρ. 336,337. 

4 

Πουλολόγος, στ-ίχ. 171 έξ., σ. 184 (ΙΝ a g n e r, Canηina κπ:eca). 

ΠΕΡΙΓΡ ΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝτΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΊ)ν ίστορίαν του Μεταβυζαντινου Δικαίου περιέλαβεν δ ίδρυτης της 
ίστορίας του Βυζαντινου η CΕλληνορρωμα"ίκου Δικαίου κ. Ε. z a c h a r i a 
v ο η L ί η g e η t 11 a 1 &ρχικώς ως τρίτην ι καί, βραδύτερον, ως Εχτην 2 

περίοδον του Δικαίου τούτου, Ενεκα της ίστοριχΎjς συνοχης τού Μεταβυζαν
τινου Δικαίου πρΟς τΟ Βυζαντινόν 3

. Μετα τi}ν ύπΟ τού ίδρυτου της νέας 
"Ιστορικfις Σχολiϊς του Ρωμα"ίκού Δικαίου Λ ο υ δ ο β ί χ ο υ Μ i t t e ί s ' 
r(ποχάλυψιν τfις συνεχείας toU 'Ελληνικού Δικαίου &πΟ τiiς &ρχαιόtητος μέχρι 
τών άρχιΟν του ι-&' αίώνος καl της διαιρέσεως τούτου εϊς τέσσαρας περιόδους, 
τΟ μετα ηlv κατάλυσιν της βuζαvτινfiς αϋτοχρατορίας ϊσχύσαν είς τα τέως 
τμήματα αί1τi}ς Δίκαιον άπεσπάσ{}·η τού Βι•ζαντινου Δικαίου καί, ώς τετάρτη 
πλέον πfρίοδος του •Ελληνικου Δικαίου, &πεκλή{}η : <<Δ ί χ α ι ο ν τ ο υ 
μ ε τ cJ. τ η ν "Άλω σ ι ν Έλλη ν ι σ μ ο U» 5 • Δεν νομίζω έπιτυχΥj τΟν 
δρον τoiJtoν· δΕν 1Ί·Ο: ί'tπρεπε νΟ: παρασυρώμεΗα &πΟ τUς εLς περιόδους διαιρέ
σεις τfις κα-&ολιχϊϊς <Ιστορίας καl νΟ: μεταφέρωμεν ταύτας είς τι)ν ίστορίαν 
τού Δικαίου, τΟ όποίοv Οχι μόνον δΕν είναι πάντοτε &παραίτητον ν~ &κο
/.ου&fi τδς μεταβολΟ:ς τών τυχών του λαου, ούτινος έρευνώμεν τΟ Δίκαιον, 
&λλCt καl Ενίοτε πολU βραδύτeρον αlσ&άνεται τCtς σιJνεπείας τών μεγάλων 
'ιστορικών. μεταβολών. Είδικώτερον δ~ έν προκειμένcρ, έαν 11 πτώσις τi]ς Κων
στανττνουπόλεως εσήμανε τ1)ν τελιχi}ν κατάρρευσιν της βυζαντινfjς αϋτοχρα
τορίας, δΕν άπετέίιεσεν δμως αϋτη καΙ τΟ μοναδικΟν χρονικΟν δριον τfjς περιε 

1 
Juris ,gτa:co-romani delineatio (Heidelb. 1839) σ. 85. 'Επίσης δ G. \\Τ. 

Ε. Η e i m b a c h, έν Griechenland geograpJ1isch, gescbichtlich u. cultur
historisch ... in Monographien dargestellt, τ. 7 (Leipzig 1870) 194. 

2 
Gesc11ichte d. gι-iechisch-rδmischen Rechts, 3η εκδ. (Ber1in JE.92) 46 έπ 

3 Ζ a c h a r i a, Geschichte, σ. XV, Α. Α 1 b e r t ο n i, Per una esposizione 
del diritto bizantino (Imola 1927) 11 έπ. ·ο Ι. Mortreuil, Histoire du 
droit bγzantin (Paris 1843 -1846) καi ό S i c i 1 ί a η ο V i 11 a η u e ν a, Diritto 
bizantino (Milano 1906) {}έτουν clΊς τέρμα τοϋ Βυζ. Δικαίου η]ν "Αλωσιν (1453). 

4 IZeichsι-echt u. Vo1ksι-echt iπ d. δstl. Pωνinzen d. Kaiserreichs 
(Leiρzig 1891). 

5 Δ η μ. Π α π πού λ ι α, ΤΟ "ΕλληνικΟν Δίκαιον έν τft ίστορικfl αVτοϋ εξελίξει 
('Aif. 1912) 28 έπ. 
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Δημητρίου Σ. Γκίνη 

λεύσεως μεγάλων τμημάτων τiiς αύτοκρατορίας είς χείρας άλλων κατακτητc'Ον, 

συντελεσ\Jείσης όλοκλ1lρους αίώνας προηγουμένως· Ciλλα δΕ τμήματα περιiiλ

&ον τελικώς εLς τοUς Τούρκους κατα διαφόρους Εποχάς, &.πεχούσας Ενίοτε 

αtώνας όλοκλ1]ρους &πο το 1453 {π.χ. Κυκλάδες περt το 1600, Κρήτη 1669), 
τι να δ~ Εκ τούτων ούδέποτε περιfιλθ-ον, 11 περιfιλΗον κατα βραχύτατα μόνον 

χρονικα διαστήματα, εlς τοUς Τούρκους. Συνεπώς, όρίζοντες τf}ν Δ' περίοδον 

του "Ελληνικού Δικαίου, ώς Δίκαιον τοϋ μετα τfιν CΆλωσιν "Ελληνισμού, 

&.ποκλείομεν τi}ν Ερευναν τοϋ Δικαίου τών τμημάτων Εκείνων τοϋ Βυζαντ.ίου 

τών περιελ\Jόντων πολU πρΟ τiiς Άλώσεως εLς τΟ'Uς Φράγχους, η τους "Ενε

τούς, Υι καl αlιτοUς τοUς Τούρκους, ο-δτινος Δικαίου ή Ερευνα δΕν συμπερι· 

λαμβάνεται Επίσης είς τΟ ΒυζαντινΟν Δίκαιον. Δια τοϋτσ Ηεωρώ δρ{tότερον 

τΟν Ορον Μ ε τ α β υ ζ α ν τ ι ν Ο ν Δ ί κ α ι ο ν 1
, Ορον μη Εξυπακούοντα 

&.ποκλειστικώς τi}ν Τουρκοκρατίαν, περιλαμβάνοντα δε τΟ Δίκαιον τ<tlν τμη

μάτων τiiς βυζαντινfις αύτοκρατορίας, άφ~ fις ΕποχΥ\ς Εκαστον τούτων Επαυσε 

πλέον δπως δήποτε ν~ &ποτελϋ μέρος αUτfις. 

Έκ τών &νωτέρω κα-θίσταται προφανές, δτι, χρονικώς, ή Ε ν α ρ ξ ι ς 

τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου δεν είναι ενιαία, άλλd. διάφορος δι" Εκαστον 

τμfιμα τοϋ Βυζαντινού Κράτους, Εξαρτωμένη Εκ τοίί χρόνου τf}ς κατακτήσεως 

εκάστου τμήματος ύπΟ τών Φράγκων, CΕνετών, Τούρκων η dλλων λαών. 

~Αλλα καl τΟ τέρμα τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου είναι ρευστόν" εαν δια 

τΟ τμf}μα τΟ άποτελέσαν μετα την ~Επανάστασιν τΟ cΕλληνικΟν Κράτος, τΟ 

ΜεταβυζαντινΟν Δίκαιον πρέπει να itεωρηι'Jfi λt)γον &μα τij Ενάρξει, η &μα 

τiί λήξει τfις ~Επαναστάσεως, η, 'ίσως δρ{tότερον, τΟ 1835- δτε ώρίσitη 

νομο&ετικώς ποίον &στικΟν δίκαιον itO: 'ίσχυεν Εφεξfις- δια τα λοιπα τμή

ματα τοϋ cΕλληνισμού τΟ τέρμα Οφείλει νΟ: μετατεΗfi, η μέχρι τiiς &πελευ{tε

ρώσεώς των καl τfις, συνεπείq. ταύτης, Επεκτάσεως τfις ελληνικf}ς νομο-&εσίας 
είς τα τμήματα ταϋτα, η μέχρι τfις εΊσαγωγfjς iδίου &στικού κώδικας είς Εκα

στον τμ\iμα {'Επτάνησος: 1841, Σάμος: 1897, Κρήτη: 1903), δια δε τi]ν 

Κύπρον- &πΟ τοϋ 1191 - δέον να &εωρηltϋ &ς μη Επελ-&Οv είσέτι τΟ τέρμα. 

ΤΟ ΜεταβυζαντινΟν Δίκαιον 2 &τυχώς Εχει παραμείνει μέχρι σήμερον 

σχεδΟν Ολως άνεξερεύνητον, εύρίσκεται δε σήμερον ή περl αϊιτοϋ Ερευνα 

&σφαλώς εiς χειροτέραν θ-έσιν Εκείνης, εiς Ί}ν ειJρίσκεrο η τοϋ Βυζ. Δικαίου 

--------

1 ΤΟν δρον τοϋτον μεταχειρίζονται ό Δ. Π α π π ο ·ύ λ t α ς, Griechisches Recht 
und .f.ξΓiechische Rechtsgeschichte {Athen 1912) ί και ό π. z έπο ς, εν Greek 
La\Y {Athens 1949) 11 καl εν Τόμφ Κωνσταντίνου • Αρμε·\'οπούλου (Θεσσαλονίκη 
1951) 229, όρίζοντες Ομως εναρξιν τούτου τΟ 1453. Ό Γ. Π ε τρόπο υ λ ο ς, εν Μ. 

cΕλλ. 'Εγκυκλ. 10, 644β, μεταχειρίζεται έξ ϊσου τΟν δρον τοϋτον, ώς καί τΟν τofi 

Δικαίου τοϋ μετα τ1]ν "Αλωσιν Έλληνισμοϋ (αUτό-6-ι 639α). 
2 Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν ύπΟ Π. Ζ έπο υ, εν ΑΙΔ 11, 49 σημ. 1. 
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πρΟ 125 Ετών' διότι του τελευταίου αί κυριώτεραι τοVλάχιστον πηγαl-αί 
Νεαραl τών μετΟ: τΟν ~ΙουστιανΟν αύτοκρατόρων, τα Βασιλικα καΙ ή Έξάβι
βλος τού ~ Αρμενοπούλου-είχον πρΟ πολλοίί fκδoltfi καl ήσαν προ σι ταl είς 
τοUς Ερευvητάς, Eriν δΕ οί τελευταίοι ούτοι, πρΟ τού Ζ a c h a r i a ν ο n 
L ί η g e η t h a Ι, ήσαν όλιγάριitμοι, τοί,το πρέπει ν~ άποδόσωμεν, πλi]ν 
τfις δυσχερείας τiiς γλώσσης δια τοUς ξένους Ερευνητάς, είς τi)ν παρεγνωρι· 
σμένην {tέσιν, είς fιv εύρίσκετο τότε τΟ Βυζάντων κα-θ·όλου, συνεπώς δΕ καl 
ή ίστορία τού ΔικαίΌυ του. Δια τούτο καl οί πρΟ τού Ζ a c h a r ί a μελε
τηταl τοίί Βυζ. Δικαίου f]ρεύνων τούτο ούχl αUτοτελGJς, &λλα πρΟς διευχρίνι· 

σιν σκοτεινών τινων σημείων τού Ρωμα"ίκοϋ Δικαίου. 
Τοίί Μεταβυζαντινού Δικαίου αL πηγαl εί-ναι κατCt. τΟ πλείστον &νέκδο· 

το ι: ό Νομοχάνων τού Μανοωlλ Μαλαξού, ε'ίς τε η)ν &ρχικi]ν μορφήν του, 
&ς καl εl.ς τδ.ς &πείρους παραλλαγάς του «είς άπλfιν φράσιν», ή Βακτηρία 
"Αρχιερέων, αL εiς άπλϊiν γλώσσαν παραφράσεις τfις 'Έξαβίβλου (πλην τfις 
μεταφράσεως του Σπανοϋ) καΙ α'L διάφοροι dλλαι νομοκανονικαl συλλογαί, 
Επl τU βάσει τών Οποίων &πενέμετο ΥΊ δικαιοσύνη κατα τοVς χρόνους Εκεί· 
νους, εlναι είσέτι άνέκδοτοι. ΆλλΟ: καl τα νομικα Ε-διμα τοϋ μείζονος τμή
ματος τiίς έλληνικiίς γfις - πλi}ν τού μικρού τμήματος τοϋ &ποτελέσαντος κατ" 
&ρχclς τΟ "ΕλληνικΟν Κράτος, ούrινος τα ΕGιμα, Εστω καl &τελώς, συνελέγησαν, 
κατόπιν των προσπα{}ειών τού Γ ε ω ρ γ ίο υ · Λ ο υ δ ο β ί κ ο υ Μ a u · 
r e r ι - παρέμειναν ανεξερεύνητα οϋτως &γνοοϊiμεν τα νομικα Ε-&ιμα τα 
ίσχύσαντα Επl Ένετοκρατίας Εν Κρήτιι καl Έπτανήσcρ 2 καl Επl ΊΌυρκοχρα· 

ι Das gΓiechische Volk τ. 1 (Heide1b. 1835) § 40 έπ. καt έν τfi έλλ. μετα
φράσει ύπΟ Ε. Καραστά-&η, 'Ο 'ΕλληνικΟς ΛαΟςι'Α-6-.1943) § 62 έπ."Ητελειο· 
τέρα επεξεργασία τοϋ συλλεγέντος ύλικού τ&ν ε&ίμων εγένετο ύπΟ των Ί ω. καΙ. 
Παν. Ζέπων, έν JGR (•Afr. 1931) τ. 8, 441-58i3. Πρβλ. Π. Ζέπου, εν ΑΙΔ 
11, 51 σημ. 1. Είς ταύτα προσ-&ετέα: περl τ&ν έ{Ημων 'Ανατ. Σπάρτης, 'Ι α κ. 
Βισβίζη, έν π. 'Α&ηνQ. 53,253 fπ. Σημειωτέον, δτι, πρΟ του Maurer, ό 
πρόεδρος τoiJ έν Σπέτσαις πρωτοκλήτου δικαστηρίου Δυτ. Σποράδων Ν. Γ ε ρ α κ ά
ρ η ς, δι' έγκυκλίου του της 13 'Απριλίου 182G πρΟς τοUς διοικητCις καl τό.ς δημογε
ροντίας τών νήσων της περιφερείας του, εlχε ζητ1Ίσει πληροφορίας περl των t.σχυόν
των εiς τό.ς νήσους ταύτας έπιτοπίω'\' '\'Ομικ&ν ε&ίμων' πρβλ. σχετικώς Ία κ. Β ι σ β ί
ζ η, αlιτό{}ι 726, καί τό.ς άπαντήσεις, έν 'Ε.ιτετ.' Αρχ. <Ιστ. ~λλ. Δικαίου 3 ( 1950) 8 έπ. 

2 ΚατCι τιlν ύπ' ιiρι-&. 18 της 21 'Ιουνίου 1837 έγκύκλιον τού • Ανωτ. Συμβου· 
λίου της Δικαιοσύνης, τΟ Ρωμ. Δίκαιον ουδέποτε ίσχυσεν εν Έπτανήσφ· πρβλ. 
• Α ν δ ρ. Μ. 'Ιδρωμένο υ, Περl της έν Έπτανήσφ ιi.φομοιώσεως ... καt περl τ&ν 
πηγών τofi 'Ιονίου Δικαίου (Κέρκ. 1879), 3-t. Πάντως δια τofi Ο.πΟ 18 Ίουνίοu 1386 
δουκικου ένετικοiJ χρυσοβούλλου (&:ρ-6-ρ. 3) ώρίσ-6-η διό. τήν Κέρκυραν, δτι ή έκδίκα· 
σις τδ)ν ύπο-6-έσεων frα διεξάγηται secundum ritum et consuetudinem civitatis 
venetίarum. 'Εν τούτοις, κατό. τΟ "ΕνετικΟν Στατοϋτον, ίιπεχρεοϋντο οί. δικασ.-σ.l 
ν' Ο.νατρέχουν, έλλείψει γραπτοϋ νόμου, εtς τα τοπικδ. έ-&ιμα. (Πρβλ. Α. •1 δ ρ ω· 
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τίας Εν Κρ1lτη, Θεσσαλίςι, Μακεδονίq:, Θράκη, Ήπείρφ, ταίς παρα τΥιν Μ. 

~ Ασίαν έλ/.ηνικαίς vήσοις (πλ))ν τi]ς Χίου ')κλπ. καί, &τυχώς, 'ίσως δια παν
τός· Επίσης ουδεμία &πόπειρα έρεύνης η)ηι νομικιlJV έfΗμων τών Ελληνικών 

πλη{}υσμών τf)ς Μ. ~Ασίας Εγένετο, ώv ΗΗμων 1i περισυλλογη κα{Ηστατο εύ
χερεστέρα μετδ τi]v Εν Έλλάδι έγχατάστασιν τών πληΗυσμών τούτων 2 • ΟU

δεμία Επίσης Εγένετο συσrηματικ1l Ερευνα τών Εγγράφων τijς Τουρκοκρατίας, 

ίδίως τών σωζομένων συμβολαίων καΙ άποφάσεων rών Επισκοπικών δικαστη

ρίων, πρΟς &νίχνευσιν τοϋ κρατοϊιντσς τότε Δικαίου, r&ν δΕ δημοσιευ{}έντωv 

τυχαίως τοιούτων συμβολαίων καl &ποφάσεων οUδεμίαν Εχομεν είς ενιαίον 

σύνταγμα περισυλλογήν, &λλ' οUδΕ καν στοιχειώδες εύρετήριον τούτων. 

Ε!ναι Εν τοιίτοι.ς πρόδηλον, δτι η μελέτη τοϋ Μεταβυζαντινοϋ Δικαίου 
δΕν HCt είχε μόνον ίστοριχΟν Ενδιαφέρον, ώς Ε.χουν αί ερευναι Επl τών τοιόJν 
προηγουμένων περιόδων τfiς ίστορίας τοϋ <Ελ/.ηνικοϋ Δικαίου, &λλlι καl ~εγί~ 
~την πραχτικ1\ν σπουδαιότητα· διότι Εαν fμο γνωστΌν κατα τσUς χρόνους τiϊς 

Επαναστάσεως, τί 'ίσχυεν ώς Δίκαιον χατιl τους άμέσως προηyουμέ·\'Ους αίώ

νας, δΕν {}α παρέπαιαν αί διάφοροι προσωριναi Κι•βερν1lσεις καl o'i νομοΗέ
ται τοϋ 1835, περl τοϋ είσακτfου άστικοϋ δικαίου, {}-0: ήσαν ο-Ότοι σαφέστε

ροι περl τοϋ ποία νομο{}εσία 1ΗΊελον να lσχύση κal δΕν 11α κατελήγcψεν, διiχ 

τfις Επεμβάσεως τόJν πρeί"Jτων νομοδιδασκάλων τοϋ Έλληνικοϋ Κράτοι•ς, είς τfιν 

εlσαγωγ1)ν τοϋ ξένου «Δι χα ίου τίδν Πανδεκτών» καί, Εσχάτως, είς τfιν σύντα

ξιν &στικοϋ Κώδικας, Επl τii βάσει ξένων προτύπων s. 

~Ec'tν 11 ερευνα τoii Βυζ. Δικαίου δΕν Υιτο εUχεριlς δια τους Επιστήμονας 
τfις Δύσεως, λόγφ τfις γλc()σσης τών πηγ<tlν, η f:ρευνα του l\1εταβυζαντινοϋ 

μ_~ ν co υ, αtιτ?{tι 33). Ό Σ π. Γκίνης, Εν 'Εφ. Έλλ. καl Γαλλ. Νομολογίας 34, 
233. ε~., κατεστησε πι-&ανόηατον, δτι Ίl διάταξις τοϋ 6ρ-&ρ. 631 Ίον. Άστ. Κώδ. 
περι αποκλεισμού της -&υγατρΟς 6κ τfις εξ &διαf!·έτου πατρικfις κληρονομίας Εχει έλ

/:ηνικiιν καταγωγήν. Πρβλ. Π. Ζ έπο υ, "Η σημασία τοϋ 'lο'\•ίου πολιτικο~ κώδικος 
ως τοπικού έλλ. δικαίου, Εν ΑΙΔ 5, 556 έπ. 

l τα έ1}ιμα τfjς Χίου Εδημοσιεύ&ησαν ύπΟ τών Μ a u r e Γ' χ ρ υ σ α ν 1} οπού~ 

λ ου, Καλλιγά, Ζέπων ϊ:αl Άλ. Βλαστού, Χιακα (Έρμ. 1840) 2,165 έπ. 
Τελευταiως, Εξ &'\'εκδότου Εγγράφου, ύπΟ Δ. Γ κ ί ν η, Εν π. 'Ελληνικό. 11 2U9 έπ 
r:ερl τ6>ν νομικώγ ιΗΗμων Καρπά-&ου καl ύ.λλω"' νήσων της Δωδεκανιlσου: βλ. κυ: 
ριως Μι~. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Νομικό S&ιμα Καρπά-&οu (Άf1·.1926). 
Πρβλ. και F. Μ a Γ ο i, Tι-acce di c1iritto bizantino ne11e consuetudini del Do
decaneso, ε,, π. Studi bizantini e neoe11enici 5, G72 έπ. Εtδικως περl Καστελλο

ρίζου, βλ. 'Αχ. Διαμαντάραν, Εν ΔΙΕΕΕ 8,175 έπ. 
2 Βλ. Δ. Παππού.λ ι α, &νακοίνωσιν εν ΠΑΚ 1926, 95. Περi της διαδικα~ 

~ίας τοϋ διαζυγίου Εν Μ. Άσίq, κατά τΟν ιir' αLΟ>να, πρβλ. Κ. z α χ 0 π 0 ύ λ 0 υ 
r.v π. Μικρασιατικiι. ΧρονικU 2, 357 έπ. ' 

3 Βλ. κυρίως Θ. Μακρfj, Περl τΟ πρόβλημα τού 'Αστικοϋ Κώδικος {'Α-&. 
1943). 

• 
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Δικαίου ήτο ετι δυσzερεστέρα δι' αl•τούς, διότι 11 δημοτικ1) γλ5_)σσα τίδν πη

γών του Δικαίου τfiς περιόδου ταύτης Π(lρεκώλυεν ετι μάλλον tΊ)ν UπΟ ξένων 
Ερευνητ<ίJν σπουδ1lν. Άλλ~ άκριβιi)ς 1"l χρησιμοποίησις τΥις ά;τλουστέρας νεοελ
ληνικfiς είς τα μεταβι•ζηντινα νομtκ{J: κείμενα και9ίστα Ετι εύχερεστέgαν τi]ν 
ύφ~ ήμών, των "Ελλήνων, μελέτην τούτων· ΕΟ:ν δΕ ληψ&Ίί προσέτι ύπ~ Οψιν, 
Οτι τα πλείστα τόΊν κειμένων τούτων εUρίσχονται Εν έλληνικαίς βιβλιο&1lχαις, 
συνεπώς Οτι είναι προσιτόηραι είς τοl•ς "Έλλη\ας έρευ'\ηtάς, κα-θίσταται Ετι 
μaλλον &κατανόητον, &λλό. καl. &συγχcδρητον, δτι δΕν προω{1Ίl{}η παρ~ ήμίν 1l 
μελέτη τσϋ ΜεταβυζαντινοίJ Δ1 κιtίου 1

• 

CΙΟπως ή &παρχfι τfις α1'Jτοτελοϋς Ερεύνης τοϋ Βυζαντινσϋ Δικαίου Εγέ
νετο δια τΎ).:; Historiae Juris gτaeco-ι-omani Delineatio τού Ζ a c lι a r i a 
v ο η L ί n g e η t 11 a 1 (1839), &ποτελούσης περίγραμμα τfις 'ιστορίας τοϋ 
Δικαίου τούτου, οϋτως Ενόμισα, δτι διU τοϋ κατωτέρω περιγράμματος, συμ
πληρουμένου Εν τό) μέλλοντι, πρέπει να τεftfl ή βάσις της συστηματικfις Ερεύ
νης τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου. Είναι προφανές, δτι, πρΟ τiϊς Ενάρξεως τ)iς 
συστηματικής έρεύνης:, πρέπει, χατα πρώτον λόγον, να συγκεφαλαιώσω μεν τί 
εχει μέχρι σΊlμερον Επιτευχ-&iϊ f:πl τού προκειμένου-εστω καl αν τούτο ε'ί.ναι 
ελάχιστον- καl ποία εlναι τcl Ε.πιτευκτέα-εστω καl αν ταύτα είναι πολλά. 
Στοιχειώδες περίγραμμα τού Μεταβυζαντινοί1 Δικαίου είχεν 1lδη γίνει καl δια 
τiiς εiρημένης Delineatio (σ. 85 1π.) καl uπο τοi! G. W. Ε. Η e i m b a c h ' 
βραδύτερον· Εσχάτως ό Γ. π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς, Εν τίi CΙστορίg και Είσηγή
σεσι τοϋ Ρωμ. Δικαίου s περιέλαβε καl περίγραμμα του Μεταβυζ. Δικαίου, 
περιορισftεlς δμως είς τΟ:ς ύπΟ τoii Ζ a c h a r i a χαi τοϋ Η e i rn b a c 11 
παρεχομένας πληροφορίας. Δια τούτο δΕν νομίζω, δτι τ~ &νωτέρω περιγράμ
ματα κα{}·ιστοϋν περιττΟν τΟ παρόν. 

Έν τψ περιyράμματι παρέλιπον τα πατριαρχικιl σιγί.λλια, γράμματα, 
όρισμοlις κλπ., ώς καl τΟ: UπΕρ μητροπολιτών βεράτια, Εφ~ Οσων δια πάντων 
το~των Εχορηγοϋντο προνόμια {ΙπF(J cί)ρισμένης εκrlστοτε μovijς η Εκκλησίας, 
περιουσιακού περιεχομένου· 11 Ενταξίς των Ενταϋ&α ftα ηUξαη, δυσαναλόγως 
τΟ παρΟν περίγραμμα, {}c1: Επνίγοντο δ~ Εν αUτοίς τα χα-θ·" έαυτΟ νομικα μνη
μεία τfις περιόδου ταύτης, αύξανομένου καl του ποσοστού τών παραλείψεων, 
δεδομένου, δτι μέχρι τfις &ποπερατά1σεως τού μνημειό)δους εργου του Πα
τρΩς V. G r u m e 1 : Actes des Patriarc1ιes, ούτινος τα τρία μfχρι τοiiδε 
έκδο{}έντα τεύχη (1932 -1947) φiJάνουν χρονολογικώς μόλις μέχρι του 1206, 
ή Ε π~ έμοϋ &ναγραφi] tciJν σι γιλλίων κλπ. τούτων, {}0: fιτο μάλλον τυχαία. 

1 Πρβλ. Δ. Π α π πού λ ι α, Περl τfjς &ποστολης τ&ν 'Ελλήνων ·νομικώ'\' Εν τfι 
έρεύνυ της ίστορίας τοϋ έλλην. δικαίου ('Α-&. 1928), 24 έπ. 

2 "Εν&' &ν. τ. 8, σ. 1 έπ. 
8 Σ. 267- 2ϊ3. Πρβλ. τ ο υ α υ τ ο υ, εν Μ. Έλλ. Έγκυκλ. 10, 640β- 641α . 
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Δυσχερείας παρέχει ή πλήρης &ναγραφη τώv σουλτανικών &χτινα

μέδων, δι' ών παρεχωρή&ησαν ώρισμένα προνόμια ύπΕρ τών κατοίκων 

ώρισμένων περιφερειών η νήσων, η τfiς ~Εκκλησίας, διότι τοiις προνο· 

μιακοiις τούτους δρισμούς, έν μεταφράσει (δια την πιστότητα τijς Οποίας ού

δεμίαν δυνάμε-8-α να εχωμεν πάντοτε βεβαιότητα) συμπτωματικώς απαντώ· 

μεν, οϋδεμιά:ς γενομένης μέχρι σήμερον προσπα.ftείας συστηματικiϊς περισυλ
λογ\'iς των'. 

1 Πλουσιωτάτ-η tl περl τών προνομίων βιβλιογραφία' άξιολογώταται αί μελέΜ 

ται τ-ου Κ. Άμάντου, Εν π, Έλληνικδ. 9, 103 Sπ. καl του Ν. Πανταζοπού· 
λ ο υ, έν ΑΙΔ 10, 44:9 έπ. Πρβλ. επCσης Π. Ζ έπο υ, εν ΑΙΔ 11, 58 σημ. 2. 

i 
I 
I 

I 
c 

ΑΙΔ 

ΓΑΚ 

Delineatio 

ΔΙΕΕΕ 

ΕΒΕ 

έδ. 

ΕΕΒΣ 

'Εκ. Άλ. 

'Ηπ. Χρ. 

ΙΕΕΕ 

JGR 

Μ. Γεδεώ\' 1 Γράμματα 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ 

='Αρχείον 'Ιδιωτικού Δικαίου (περιοδικΟν) 1934 έπ. 

= ΓενικΟ. 'Αρχεϊα τοϋ Κράτους (' Αfl·fιναι). 

= Zacharire von Lingenthal, Historire juris grreco·ro· 

mani delineatio (Heίdelbergre 1839). 

= Δελτίον "Ιστορικfις καl Έ-&νολογικfις Έταιρείας της •Ελ· 

λάδος (περιοδικΟν) 1883 έπ. 

='Ε-&νικi) Ειβλιο-&ήκη της Έλλάδος. 

= έδημοσιεύ&η, 

='Επετηρlς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1924: έπ. 

='Εκκλησιαστικη • Αλή-&εια (περιοδικΟν) 1880 Sπ. 

='Ηπειρωτικά Χρονικά (περιοδικΟν) 1925 έπ. 

='lστορικi) καl 'Ε&νολογικi) Έταιρεία τfις "Ελλάδος. 

='lω. και Παν. Ζέπων, Jus Grrecoromanum (' Αitfιναι 

1931), τόμοι 1-8. 
='Επίσημα γράμματα τουρκικά, άναφερόμενα εlς τΟ. έκκλη· 

σιαστικΟ. ήμών δίκαια (Κ/πολις 1910).. 

Μ. Γεδεών, Καν, Διατ. = Κανονικαt Διατάξεις (Κ/πολις 1888 -1889) τόμοι 1-2. 

Μ. =Μονή. 

μ. 

Ν. Έλλην. 

π. 

ΠΑΚ 

ΠΕΦΣΚ 

π Κ 

Ράλλη- Ποτλη 

Σά-&α 

ΤΑ 

χ φ. 

= μητροπολίτης. 
= Νέος "Ελληνομνήμων (περιοδικΟν) 1904 έπ. 

=περιοδικόν. 

= ΠρακτικΟ. • Ακαδημίας • Α-&ηνών, 1926 Sπ. 

= ΠεριοδικΟν έλλ. φιλολογικού Συλλόγου Κ/πόλεως, 1863 έπ. 

= πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
= Σύνταγμα τ&ν -3-είω" καl ίερ&ν Κανόνω\' ("Α&. 1852-

1859) τ. 1-6. 
=Κ. Σάflα, Μεσαιωνικi} Βιβλια&ήκη, τ. 1-7 (1872 -1894). 

= Τόμος 'Αρμενοπούλου, έπl τiί έξακοσιετηρίδι του (Θεσσα· 

λον(κη 1951). 

= χειρόγραφος κώδιξ. 



117 3;- 1188; << Assises de la Court des bourgeois". Το γαλλικον κεί
μενον τών ~Ασσιζών τώV βασιλείων Ίερουσαλfιμ καl Κύπρου, &γνcδ
στου συvτάκτου. Έδ. ύπο V. F a u c h e r (Reηηes 1841) καί, 
περιληπτικώτερον, UπΟ Β e u g η ο t, Assises de Jerusalenι ou 
Recueίl des ouvrages de jurisprudence composes pendaiιt 1e 
XIIIe sίecle daηs les royaurnes de J erusalern et de Cl1ypre, τ. Π 
(Parίs 1843). 

1205 ;-1218; Έλλ. μετάφρασις των "Ασσιζωv δια τοuς &στοuς (τοϋ 
Κατωτέρου Συμβουλίου). Μεταφράστης καl &χριβi}ς χρονολογία 
μεταφράσεως <'Ιγvωστοι. Έδ. ύπο Σ ά i1 α, 6, 1-497, €πι τfi βάσε'ι 
δύο χφ. (parίs. gr. 1390 φ. 1-210 καl supp]. gr. 465 φ. 1 __: 
244). Έξ έτέρου χφ. Μ. Μεγ. Λαύρας ("Αi1ω), &ποl,εσi1έντος, €δ. 
δ Πίναξ περιεχομένων (κεφ. 297), το προοίμιον καl τa κεφ. 1-61 
€ν Delίηeatio, σ. 138-190. Πρβλ. Ά δ. "Α δ α μ α ν τ ίο υ, έν 
ΔΙΕΕΕ 6, 453- 675. 

1260. «Διάταξις Πυπρfα,· έκ τοϋ χφ. paris. gr. 1391 έδ. ύπο Σ ά ,~α 
6, 499-513, ύπΟ τΟν άνω τίτλον, ίδιωτικΟv νομιχΟv έγχειρίδιον, 
σuνταχι%ν Εν Κύπρcρ, έκ τfiς "Επιτομfjς, τοϋ Προχείρου, τΥjς ~Εκλο .. 
γfjς Νεαρών Λέοντος, τfiς ~Ιδιωτικfjς Έκλογfjς 'Ισαύρων καl τών 
Παραρτημάτων της. Πρβλ. Ζ a c h a r i a e, 'Ο Πρόχ. Νόμος, 
σ. cxcrv. Πέντε περιγραφαl δικών έπl {}Fμriτων οίκογ. δικαίου 
έδ. uπο τ ο υ ι δ ί ο υ' έν GesciΊ. d. griech. rδrn. Rechts, γ' εκ δ. 
σ. 399-406, έv γερμ. μεταφράσει. 

1299. Συνi1ήκη Χάνδακας (Κρήτης) έξ <'Ιρ~ρων 33, μεταξu 'Ενετων και 
μεγάλου 'Άρχοντος 'Αλεξίου Καλλέργη, δι" ής ρυ&μίζονται σχέσεις 
δημοσίου καl ίδιωτ. δικαίου, έδ. πληρέστερον _ύπΟ Ε. Gerland, 
Das ArciΊίv d. Herzogs v. Candia (Strassburg 1899) 120 έπ. 
καl ύπο Σ. Ξ α ν i1 ο υ δ ί δ ο υ, tν π. ΆiJην~ 14, 200 έπ. Πρβλ. 
τ ο ϋ ι δ ί ο υ, Ή 'Ενετοκρατία έν Κρήτη (Atl1eη 1939) 64 έπ. 

1303-1330. «~Ασσίζαι n'jς ΡωμαJιίας», συνταΧ'&είσαι έπl τϋ βάσει τών 
~Ασσιζών ~Ιερουσαλfιμ καl Κύπρου, πρΟς χρfjσιν τών UπΟ τών Φράγ· 
κων καταληφι~·εισών χωρών. Μνημονεύονται έν Χρονικψ Μορέως c'Ος 
<<σ υ v 1] {J ε ι α» (στ. 1250, 1295, 2095, 7413, 7481, 7519, 7610, 
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7670, 7876, 7905), η <<τ ο ϋ τόπο υ τ a σ υ ν ή~ ε ι α•> (στ. 

7334, 7504, 7510, 7568, 7589, 7639, 7923, 8640), i\ <<δ νόμο ς 

τ ω ν ρ ω μ α ίων» (στ. 2095). Έδό&ησαν ύπο τοϋ αuτοκρ. 'Ερρί
κου ε\ς Γοδοφρεiδοv τον Α' τον Βιλλαρδουiνον (πρβλ. στ. 2611 : 
«κι~ άπαύτου γαρ τοϋ Εδωκεν έγράφου τU συνή-θ-εια>>). C/Οτι αL Άσ· 

σίζαι Υισαν γραπταί, συνάγεται καl έκ των στ. 7567, 7588, 7715: 
<<τοϋ νόμου τΟ βιβλίον>>. ΆρχικΟν κείμενον δεν διεσώ-θη. Μετα· 

γενεστέρα ένετικiι διασχευlJ Εδ. ύπΟ Ρ. C a n c i a η ί, Barbaro
rurn ]eges antίquae, τ. ΙΠ (Βεv. 1785) 493-534, έπl τjj βάσει 

δύο χφ. Νεωτέρα κριτικΎι Εκδοσις, έπl τίi βάσει έτέρων δέκα χφ. 

μετ' Εκτεταμένης άναπτύξεως, ύπΟ σ. R e c ο u r a, Les Assises 
de Ro111anίe (Paris 1930) Ί\γγλικi} μετάφρασις έκ τijς τελευ

ταίας ύπο Ρ e t e r \V. Τ ο p p ί η g, Feudal Iηstίtutίones as 
revea]ed ίη the Assίzes of Rornaηia (PIΊί1ade1phia 1949) μετ' 

iκ1Jέσεως. Πρβλ. τ ο ϋ \ δ ί ο υ : The forrnatίoη of the Assises of 
Ro111ania, έν π. Byzantion 17, 304 έπ. ύποστηρίζοντος, Οτι αί 

~Ασσίζαι τf)ς Ρωμανίας δΕν συνετάχ-θησαν Επl τi] βάσει τGJv ~Ασσι

ζών ~Ιερουσαλfιμ καl Κύπρου 1 άΗ' έπl τfj βάσει τοϋ τοπικοϋ έλλ. 

δικαίου. Περl τοϋ γεωγρ. Ορου «Ρωμω-'ία» πρβλ. Κ. "Άμα ν τ ο ν, 

έν π. Έλληvικα 6, 231 επ. 

1386. Δουκικον χρυσόβουλλον τijς 18 'Ιουνίου, δι' ού εiσl]χl'Jησαν έν Κερ
κύρq. τα Statuti Veneti (( ... lιonas consuetHdine8 qιια.s antiφtitus 
lιabue>'ιιnt ωιπ 01π1~i eοΓιιιη aτbitΨio et uoluntate... in facto 
dο!ιατiατu1η et aliis» (πρβλ. Ά ν δ ρ. Μ. Ί δ ρ ω μ έ ν ο υ, Περl 

τΥ)ς έν Έπτανήσφ f'iψομοιcίJσεως πρΟς το-Uς νόμους τοϋ έλλ. βασι

λείου, Κέρκ. 1879, 9). 
1388; ΧρονικΟJ' τοϋ Λfορέως. 'Απ Ο νομιχf)ς άπόψεως ένδιαφέρον διι:Χ τ&ς 

συχνάκις &vαφερομένας Άσσίζας {βλ. Ε'τος 1303). 'Ενδιαφέρουσα 

δικονομικώς Εν τ(ρ Χρονιχcρ η περιγραφl) τΥ)ς δίκης τilς 1\'lαργαρί

τας τοϋ Ν euilly (στ. 7417 - 761 9). Πλ1)ν τijς παλαιοτέρας εκδόσεως 
τοϋ Χρονικοϋ ύπο Ι. Α. Β u c h ο η (1825 -1840) καl τ;jς -&ρί

στης-rοϋ J ο h η s c 11 ηι i t t (1904) ύπάρχει και ή προχειροτέρα 
πρόσφατος τού Πέτρο υ Κ u λ ο ν ά ρ ο υ (1940). Περl τοϋ Χρονι

κοϋ &πο νομικijς aπόψεως, βλ. Π. Ζ έπο υ, έν ΕΕΒΣ 18, 202 έπ, 
1430. ΌρισμΟς Σιν&ν πασά, περl παραδόσεως Ίωαννίνων, έδ. Fπανειλημ· 

μένως, τελευταίως ίJπΟ Κ. ~Αμάν τ ο υ, έν Ήπ. Χρ. 5, 208 έπ. 

1476-1482. Έπl πΚ Μαξίμου Γ' τρείς κανονιχαι διατιiξεις, εξ ι1ν: 
Παραίνεσις πρΟς τοUς κριτtlς καΙ Γράμμα συνοδικόν, ϊνα κρίνωνται 

οί γάμοι παρ<l τών έπισχόπων. Πρβλ. ΊVΙ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. 

Πίνακες, 486 και Γ. Ζ α β ί ρ α, Νέα Έλλάς, 92. 
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1481. « "Ακολου{Jία τυπωfJείσα ύπ~ αύτijς τijς ... .ΣυJ,όδου, είς τοVς έκ 
λατινικijς αίρέσεως έπιστρέφοντας ηj όρfJοδόξφ τε καl κω9ολικfί 
'Έκκλησlφ>. Έπl πΚ Συμεών. ~Εδ. έν Τόμφ ~Αγάπης, τοίi π. "Ιεροσ. 
Δ ο σ ι !J έ ο υ (Ίάσιον 1698) 568 έπ. καl Εν Ράλλη- Π ο τ λ η, 
5, 143 έπ. 

1498; «Σύνταγμα κατ" άλφάβητον πασcΪJν τu)1ι ύπο{}έσεων τών ίεοών καl 
Dείων ΚανόνωJ1 καl τών ΛΤόμων, Οπου έποίησεν δ έ1ι ίε~ομονά
χοις . .. κlιρ Μ α τ {} α ί ο ς [Β λ α σ τ ά ρ η ς] έξηγή{}η δε αiJτο πεζην 
φράσοι δ τιμιώτατος καl εVσεβης t1ρχων Κ ο υ ν ά λ η ς Κ ρ ι τ ό· 
π ο υ λ ο ς. Εύσεβ1)ς {}εολογία δποV πρέπει νd πιστεύη πiiς χρι

στιανΌς όρffόδοξος tf.νfJρωπος». Μετάφρασις είς άπλijν γλf1Jσσαν τοϋ 
Συντάγματος τοϋ Β λ α σ τ ά ρ η. Εϋρηται εν χφ. paris. gr. 1376 
φ. 1-822 (Α-Π) καl Μ. Μεγ Λαύρας ('Άfίω) 1416 τοϋ ιη' αί. 
(έπίσης Α- Π). ΎπΟ τΟν αύτΟν Ομως τίτλον εϋρηται νομοκάvων 
συντεθ·ειμένος έκ τοϋ Συντάγματος τοϋ Β λ α σ τ ά ρ η καl τi;ς 
Έξαβίβλου τοϋ Ά ρ μ ε ν ο πού λ ο υ, Εν χ φ. ΕΒΕ 1402 (κεφ. 
224) καl 1426 (κεφ. 174), Μ. Βλατέων 84 (χεφ. 203), Μ. Κωνστα· 
μον(του 17 (κεφ. 194), Μ. Έσφιγμένου 267 (κεφ. 190), Κεντρ. Σε
μιναρίου Βουκουρεστίου (κεφ. 196). Άπόσπασμα Εκ νομσκάνονος 
τού δευτέρου τούτου τύπου (πι-&ανώτατα έκ τοϋ ΕΒΕ 1402) έδ. ύπΟ 
Λ. Σ γ ο ύ τ α, έν π. Θέμις 7 (1856) 246 έπ. Διι\ τa χφ. paris. 
gr. 1377 φ. 1-408, Βιέννης supp]. 46, Μ. Μεγ. Λαύρας ("Αι'tω) 
1858, Μ. Βαrοπεδ(ου 542, Μ. Διονυσίου 374, Μαρκιανiiς app. 
ΠΙ 8, &γνοώ έαν περιέχουν τΟν α' η τΟν β' τύπον. Πίνακα τών περιε
χομένων τοϋ β' τύπου, έκ χφ. Μ. Βλατέων 84, έδ. δ Σ ω φ ρ ό
ν ι ο ς Ε~ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, Εν π. Γρηγόριος δ Παλαμdς 3, 138 
έπ. Πρβλ. Δ. Γ κ i ν η, έν ΤΑ 174 σημ. 4. 

1520;-1545; Έπl πΚ Ίερεμ(ου, δ Μανουi]λ ΞανiJινός, 
!εροδιάκονος κα\ μέγας χαρτοφύλαξ riiς Μ. 'Εκκλησίας, συνέι'tεσεν 
«~Έκ1Jεσιν περί κεκωλυμένων καl άκωλύτων γάμων». "Εδ., καηJ: 
παράφρασιν έπL τΟ άπλούστερον, τΟ 1564 έν τψ βιβλίφ: Περl τι:Ον 
τiiς συγγενείας βα{}μών ... (βλ. ~τος 1564). Άνετυπώι'tη έν τij Εκδό· 
σει 1569 καl 1588. 'Επίσης Ιν Εϊρμολογ(φ του 1553. Συμπεριελή
φ{}η δε ή 'Έκ{}εσις καl Εν Νομοκανόνι τοίί Μ α), α ξ ο ίί τοίί 1561 
(κεφ. ΤΖ'), &νεδημοσιεύ{Jη δ' Εκεί{}εν uπο Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ· 
τ ο υ, Ό νομοκάνων τοϋ Μ. Μαλαξοϋ ('Α{}. 1916) 83-88. Περi 
του Ξ α ν{} ι ν ο ίί, πρβλ. Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η ν, έν ΠΕΦΣΚ 30, 
190 έπ. Πρβλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Εν Έκ. Άλ. 5, 36 έπ. 

1539. Φιρμάνιον Σουλiίμaν Β' διιΙ τi]ν "Ανδρον, εδ. uπο Δ. Π α σ χ ά λ η, 
Ή 'Άνδρος 2 (Ά!J. 1927) 109 έπ. 
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1554. Συνοδ. &πόφασις έπl πΚ Διονυσίου, περl διαζυγίου, έδ. ύπΟ 

Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. 2, 379. 
1560. Δύο σuνοδ. &ποφάσεις, έπl πΚ ~Ιωάσαφ, περl κωλυμάτων γάμου 

καl περL τρίτου γάμου, Εδ. UπΟ τού Βελεγράδων ~Α ν{} ί μ ο υ, έν 

Έκ. ~ Αλ. 4, 527 έπ. καl υπΟ Μ. Γ F δ ε ώ ν, Καν.- Δια τ. 1, 31 
καl 2, 70. Μία τούτων μνημονεύεται Εν παραλλαγή νομοκάνσνος 

Μαλαξοϋ (κεφ. ΡΝΒ' 2) Εν π. Θέμις 7 (1856) 190, οπου ομως &να· 
γράφεται, κατι\ λάιJος, χρον(α 1660. Πρβλ. Ζ a c h a r i a, Ge· 
schichte 46, 'Ά ν{} ι μ ο ν, ~ν{}' &ν. 527 καl Κ. Δ υ ο Β ο υ ν ι ώ· 

τ η ν, ενft~ άν. 67. 
1561. Νομοκάνων Μ α ν ο υ η λ Μ α λ α ξ ο ϋ, ΕΚ κεφ. 580. Ό πρόλο· 

γος («~Επειδ1} έν τοίς ίεροίς ... »), ό πίναξ περιεχομένων, &ις καί 

τι να κεφάλαια, έδ. ύπΟ Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, Ενι't~ &ν. 19, 

28-54, 60-61 καl 71-88. Χφ.: α) Πέτρου Άγγελετοπούλου, Εν 
Άfίήναις, τέως Κολυβιi 8· περιγραφ1] Εν Ν Έλλ. 11, 474 καl 
Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, eν{}. &ν., β) Μ. Ίβήρων 287 καΙ γ) 

'Ακαδημίας Ρουμανίας 278 (209). 
1562. Νομσκάνων Μ α ν ο υ η λ Μ α λ α ξ ο υ «εlς κόινf)ν φράαιν». 

Πρόλογος: «Θησαυρός κεκρυμμέ,ιος ... ». ΤΟ πρωτότυπον τiiς παρα

φράσεως, γενομένης uπο τοϋ 111 α λ α ξ ο ίί, δεν ΕσώΒ·η. Πολλαl 
παραλλαγαl εlς υπερτριαχόσια χφ. Κατάλογος τούτων έδ. -δπΟ Δ. 

Γ κ ί ν η, Εν π. Έλληνικά, 8, 29 έπ. ~Αποσπάσματα τοιαύτης πα

ραλλαγiiς έδ. Εν π. Θέμις 7, 165 έπ. έξ έτέρου δε χ φ. uπο Δ. Γ κ ί ν η, 
έv ΕΕΒΣ 19.221 Επ. Αί παραλλαyαt αίιται τροποποιοϋν τΟ Δίκαιον 
τ\ϊς &ρχικiiς μορφ\ϊς (βλ. ~τος 1561) Επi τii βάσει τών Ε{}ίμων. Πρβλ. 

Δ. Γ κ ί ν η ν, Εν ΠΑΚ 13, 395 έπ. Ό πρόλογος εδ. uπο Κ. Δ υ ο· 
β ο υ ν ι ώ τ ο υ, εν-&~ &νωτ. 20 Επ. Πίνακα περιεχομένων, Εκ χφ 

ΕΚ κεφ. 273, Ιδ. ό z a c h a r ί a, εν MeuΊoires de IΆcademie 
imperiale des sciences de St. Petersbourg, VIIIe σειρά, τόμος 28, 
άρ. 7 (1881) σ. 7 έπ. 'Επίσης δ Ξ. Σ ι δ ε ρ ( δ η ς, Ιξ έτέρου χφ. 

Εκ 397 κεφ., Εν ΠΕΦΣΚ 30, 196 έπ. 
1564. Περl τώJ' η}; συγγενείας βα{}μών συνοπτικ1) συλλογη έκ διαφόρων, 

συντεfJείσα παρd Ζ α χ α ρ ίο υ ίερέως Σ κ ο ρ δ υ λ ίο υ κρητδς τοϋ 
έπονομαζομέΨΟV l\'1 α ρ α φ α ρ α καl έπιτρόπου τοϋ τfjς Κjπόλεως 

οlκ. πατριάρχου κυρίου Ίωάσαφ. .. ~Ενετία 1564. Άνετυπώ~η έκ 

νέου α~τό{}ι, το 1569 καl το 1588. Πρβλ. ~rος 1520. Διιi μακρών 

πραγματεύεται περl αUτοϊi ό Π α υ λ ώ φ, Περl τού κεφ. 50 τfίς 

Κορμτσά·ία Κνίγχα (Μόσχα 1887, ρωσσιστί). 
157 3; «JΥόμιμον έκλελεγμένον εκ διαφόρων βιβλίων καl άπδ τf;ν {}είαν 

καl ίερdν Γραψήν, συντε{Ν::ν παρd τοV λογιωτάτου κυρίου Ί ωά ν-
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ν ο υ ίερέως Τ ρ ο υ λ ι ν ο ϋ τοiί Κρητδς κα{ πνευματικού πατρδς 
ήμών». Έv χφ. Μαρκιαviiς Βενετίας, app. ΙΙΙ 9. 'Εφ' οσον ό 
Τ ρ ο υ /, ι ν ό ς, κ α τα η) ν De1ineatio 93, μνημονεύει τΟ J us Orien
ta1e του Bonefidius, δΕν εί1•αι δυνατΟν να συνετάχ{Jη τΟ Νόμιμον 
τούτο πρΟ τοϋ 1573. 

1574 Προκήρυξις τοϋ μπαtλου Κερκύρας Φραγκίσχου Γρίπη περ\ &παλ
λαγfίς &πΟ &γγαρειών τ6Jν χωρικών τίϊς ν1iσ()υ. ~Εδ. ύπΟ Ι. Ρ ω
μ α ν ο ϋ, Γραηανο; Ζι!>ρζης αύΜντης Λευκάδος (ΚFρκ. 1870) 
319 ΕΠ. 

1575. ΠρωτοΙ•οταρίου Θεοδοσίου Ζυγο μαλ5. «Βασιλικών J•όμωγ 
έπιτομ1) τοV σόφωτάτου &.γtJ.υπάτου, τού μεγάλου κριτοfJ τijς ~Ανατο
λijς, τοϋ Ά τ τ α λ ε ι r.O τ ο υ ... >>. ~Εν δυσl χφ. Γυμνασίου Θε'σσαλο
νίχης του ιζ' αί. χαi μητρο;τόλεως Τραπεζοϋνrος του 1605. "'Εν τών 
χφ. τijς Θεσσαλονίκης νϋv 1ν ΕΒΕ 2140 (suppl. 140). Τοϋτο περιέ
χει (φ. 1 -165) &κέφα).ον σύνταγμα κατ' &ι.φάβητον, aνευ προοι-

' ' , λ'δ 0 >ι ~ I ~ λ ' - δ' μιου και επιχεφα ι ος αρχ. «ακινητον εκκ ησιαστικον πραγμα εγ 

άποξε11ώνεται μόνον Clν είναι άπρόσοδο11 1ιd μl]ν l!χυ κανέ1ια διάφο
ρον ... ». Έν τέλει (φ. 165): «έγράφη διd χειρός Θεοδοσίου πρωτο-
1'Οταρίου Ζυγομαλfi. καl εlς τό σαφf:ς ήλtlεν ώς δυνατόν». Πρβλ. 
Delineatio 93, &ρι{}. 5, Zachariae, Anecdota σ. ΧΧΙ σημ. 
Τοϋ αύrου Θ ε ο δ ο σ ίο υ Ζ υ γ ο μ α λ α ~Επιτομη Εν μεταφρά
σει τijς Έξαβίβλου τοϋ Άρμενοπούλου. Πρβλ. Ζ a c 11 a r i a e, 
Delineatio σ. 93 &ρι{}. 6, τ ο ϋ ι δ ίο υ, Anecdota σ. ΧΧΙ σημ , 
τ ο ϋ 1 δ ίο υ, Gescllicllte σ. 47. Περ\ Ζυγομαλά πρβλ. Κ. Δ υ ο
β ο υ ν ι ώ τ η ν sv π. Θεολογίq 1, 21 καl Ε. Legrand, Notice 
biographique sur J ean et Ί'heodose Zygomalas (Paris 1889). 

1576. Νομοκάνονον κατd στοιχείωι Σ υ μ ε ώ ν ο ς ίερομονάχου τοϋ Σχο· 
λαρίου. Χφ. sv Μ. Φι1.οΜου ("Αι1ω)· δεν ι\πάρχει 1ν Καταλόγφ 
Λ ά μ π ρ ο υ. Πρβλ. Delineatio 93. 

Πατριαρχικαi &ποφάσεις Ίερεμίου, Εν χφ. Gotl1a 386. 'Αποσπά
σματα Ε δ. ύπΟ Ζ a c h a r i a, Εν l\~1emoires de 1' Academie de 
St. Petersbourg, VII σειρά, τόμ. 28, aριι1. 7. 

1578. Άχτναμeς Σελi)μ Β' περ\ Χίου, 1δ. ι\πο Κ. 'Αμάν τ ο υ, Ιν π. 
Έλληvιχά, 9, 229 έπ. 

1579. Άχτναμeς Μουρaτ Γ' ύπερ τών Κυκλάδων νι]σων, 1δ. /ν γαλλ. 
μεταφράσει ύπο Κ. Η ο p f, Venetobyzantinische Analekten 
(1859) 156 καΙ ύπο Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, i!ν{}' &ν. 132 έπ. 'Εν πα
λαιοτέρg ελλ. μεταφράσει Εδ. UπΟ Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Γρciμματα 
τών τελευταίων Δουκών τοϋ Αιγαίου πελάγους ('Ερμ. 1924) 101 
καl ύπο Δ. Π α σ χ ά λ η, 1ν π. 'Ανδριακa Χρονικa 1, 130. 
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1580. Διάταξις πΚ Μητροφάνους περl κωλυμάτων γάμου, 1δ. ύπο Μ. 
Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 380. 

1583. Συνοδιχον σημείωμα πΚ Ίερεμίου Β' περ\ κωλυμάτων γάμου i'vεχα 
πνευματικfις συγγενείας, Εν Ά λ. Σ π α ν·ο ϋ Έγχ. περl συνοικε· 

οίων, 1ν 1χδόσει Έξαβίβλου (1744) 559. 
1588. Συνοδικf} πο5.ξις Επi. π Κ <Ιερεμiου Β' περl του πατ{ηάρχου Μοσκο· 

βίας, 1ν Ράιλη- Ποτλii 5, 149 έπ. Πρβλ. ΕΕΒΣ 9, 213 έπ. 
1593. Δώδεκα συνοδικαl &ποφciσεις /ν χ φ. 1323 φ. 384- 387 Έιrν. Βιβλ. 

Παοισίων χα\ 16 Μ. Μεγ Λαύρας ('Άιtω). Πρβλ. Delineatio 87. 
1603. Βερcirιον ύπΕρ μ. Λαρίσσης Λεονrίου, Εδ. UπΟ Μ. Γεδεών, 

Γράμματα 92 ΕΠ. 
1611. Σημείωμα πΚ Νεοφύτου περl διαφόρων γαμιχών κεφαλαίων, Εδ. 

1v Ρ,iλλη- Ποτλij 5, 156 έπ. 
1645. Βακτηρία ~Αρχιερfων. « ... συντέτακται διd χειρός ... Ία κ ώ β ο υ 

\ > I ~

1 
I ~ >; 

ίερομο1ιά.χου καί άρχιμανδρίτου και επιτροπου ωανJ't1ΙωΥ ... εν ετει 
rl.πO Χριστοϋ ,αχμε' έν μην( Σεπτεμβρίcρ l1ιδικτιώνος ιδ'». Άνέκ· 

δοτος, εϋρηται 1ν χφ. Μετ. Παν. Τάφου Κ/πόλεως 30, 57 .καl 177, 
Μ. Σινά 1122, Μ. Σουμελίi 6, Μ. Δοχειαρίου 285, Θ. Σχολijς 

Χάλκης 78, Μ. Μ. Σπηλαίου 157, Μ. Λαύρας (Καλαβρύτων) 3, 
ΙΕΕΕ 301, Μ. ΕiJαγγελιστρίας Σκιάθου 6, Ί\καδ. Βουκουρεστίου 

300, 649, 800. Ώρισμένα έδάφια /δ. ύπο Δ. Γ κ ί ν η, /ν ΕΕΒΣ 

19, 218 eπ. Πρβλ. Ζ a c 11 a r i a, 1ν Archiν f. mittel-neugr. 
P1Ίilologie τοϋ Deffner 1, 200 έπ. καΙ Η. G e I z e r, 1ν Abh. 
d. philos.- philol. Classe d. kgl. Bayer. Academie d. Wissen
schaften 21, 618 ΕΠ. Πρβλ. ετος 1703. 

1646. Άχτναμiς Ίμπραι]μ, ύπερ τών κατοίκων τών Κυκλάδων, 1δ. ύπο 

Π. Ά ρ γ υ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Δημοτ. Διοίκησις 1ν 'Ελλάδι (1859) 
45 καl Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Γvάμματα 101 έπ. 

Β δ λ-, 'δ. υ'πο' Μ. Γ ε-1662. Βεράτιον ύπερ πΚ Διονυσίου Γ' τοϋ αρ α η, 

δ ε ώ ν, !'ράμματα, 9 έπ. « ... •Όταν τις έκ τώ1• ... άπίστων πρό

κειται 11d συζευχfJΊ] η 1'd διαζευχ11Jfj γυναίκα, έκτΟς τοϋ εlρημένου ... 
μηδεlς έπεμβαινέτω μεταξV αύτών ... ». 

1663. Διάταξις πΚ Διονυσίου Γ' περ\ τετάρτου γάμου χήρας, εδ. ύπο Μ. 

Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 55. 
Τόμος τών τεσσάρων πατριαρχών, Εδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, Εvδ-~ &ν. 

Α' 341. 
1671. <Ιερομονάχου Θ ε ο χ λ ή τ ο υ, αποσπάσματα Εν μεταφράσει της 

Έξαβίβλου, EV paris. gr. 1363Α φ. 1-204: « ... το παρον βιβλίον 

το λεγόμενον Νομοκρίτης ... » Πρβλ. Η e i m b a c h, 'Εξάβιβλος 

σ. ΙΧ καl S t. Β e r e c h e t, 1ν Studi bizantini e neoellenici 
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5 (1939) 586 έπ., Ι. Mortreuil 3, 371 σημ. b. Delineatio 93. 
1678. Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περl μl) λύσεως γάμου λόγφ πνευματικiϊς 

συγγcνείας, Εδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 87. 
1683, Διάταξις πΚ 'Ιακώβου, περl τετάρτου γάμου χήρου, Ιδ. ύπlι Μ. 

Γ ε δ ε ώ ν, εν{}~ άν. Α' 59. 

1693, Διάταξις πΚ Καλλινίκου, περl κωλυμάτων γάμου, Ιδ. ύπlι Μ. Γ ε
δ ε ώ ν, Ι!ν{}' dν. Β' 391. 

1694- 1702. Διάταξις Ιδίου, περl προικοδοσίας, εδ. ύπlι Μ. Γ ε
δ ε ώ ν, /!ν{}' &ν. Α' 70. 

1695. Γραπτa Ι!&ιμα Σύρου, Ιδ. iν JGR 8, 499 έπ. 
1696. Διάταξις πΓ Καλλινίκου, περl κωλυμάτων γάμου, Ιδ. ύπlι Μ. Γ ε

δ ε ώ ν, Ι!νιt' dν. Β' 394. 

1698. Διάταξις ϊδίου, περl κωλυμάτων γc(μου, έδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, 
!!νβ' &ν. Β" 396. 

1701. Διάταξις ίδίου, περl στολισμού γυναικών, Εδ. VπΟ Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
Ι!ν&' &ν. Α' 67. 

.Διάταξις ϊδίου, δι" ής δίδεται αδεια γάμου είς πρώην tερέα, Εδ. ύπΟ 
Μ. Γεδεών, !!νιt' &ν. Α' 82. 

Διάταξις 'ίδίου, έπl διαφόρων ζητημάτων, έδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, 
!!ν{}' &ν. Α' 83. 

Διάταξις ϊδίου, περl συγχωρήσεως συνοικεσίου είς ς βαι<tμΟv Εχ 
διγενείας, iδ. ύπο Μ. Γεδεών, /!νι~' ιχν. Α' 92. 
Διάταξις Lδίου, σuγχωρητικΟν συνοικεσίου, Εδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, 
l'νit' &ν. Β' 401. 

Διάταξις Lδίου, περl &ρραβώνωv, Εδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, Ε:νΗ. &ν. 
Β' 404. 

1702- 1707. Δύο διατάξεις π Κ Γαβρl1]λ, περi κωλυμάτων γιίμου, Ιδ. 
ύπlι Μ. Γ ε δ ε ώ ν, /!νι~' &ν. Α' 123 καl Β' 410 

1703-1704. Ό μοναχlις Ν ε ό φ υ τ ο ς <<iπi Λέσβου» συγγράφει 
παραλλαγi]ν τiϊς Βακτηρίας 'Αρχιερέων (βλ. /'τος 1645), Ιν χφ. 1373 
ΕΒΕ. Πίναξ περιεχομένων καl προοίμια έδ. ύπο Α. Μ 0 μ φ ε ρ
ρ ά τ ο υ, εν ΔΙΕΕΕ 3, 129 έπ. Πρβλ. Ζ a c !1 a r i a, Ιν Arc!1iv 
τού Deffner 1, 222 έπ. καl Δ. Γ κ ί ν η. iν ΕΕΒΣ 19, 
217 έπ. 

1704, Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περl κωλυμάτων γάμου, 
δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 109. 

έδ. ύπΟ Μ. Γ ε-

1705, Διιiταξις πΚ Γαβριήλ, περl κωλυμάτων γάμου, Ιδ. ύπΟ Μ. Γ ε-
δ ε ώ ν, liν{}' &ν. Α' 111. 

1707. Βεράτιον ύπi>ρ τοϋ "Ιεροσολύμων 
δ ε ώ ν, Γράμματα 15 έπ. 

Χρυσάνίtου, iδ. ύπΟ Μ. Γ ε-
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Διάταξις πΚ Γαβριήλ, περl γάμου βίg τελεσitέντος, iδ. ύπο Μ. Γ έ

δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 415. 
1710. Προνόμια τών Ιν Νίζνη τiiς Ρωσσίας Γραικών, τiiς 11 Μαρτίου. 

« ... κγ') τών άποfJαJ!όJ•τωJι γραικών η)ν περιουσ[ωι καν εlς ξένος 
c -~ι '~"λλ ' << παρd: μό1ιοv οι συγγενεις εκειJ•ων, και εις ε ειψιν τουτων οι συν-

τροφοί τω1' J'd: κληρογομώσι». ~Εδ. Εν π. eΕρμfις ό Λόγιος 1819, 
σ. 749 

1710;-1714; «τοϋ σοφωτάτου διδασκάλου και μεγάλου ρήτορος τijς ... 

~Εκκλησίας κυρίου .Σ π α 1' τ ω ν 1], διασάφησις τijς κατd τριμοι

ρίαν κληρονομίας έννόμου ύπο{}έσεως». Έδ. ύπΟ Μ. Γ ε δ ε (6 ν, 
Εν 'Εκ. 'Αλ. 3, 172 καl ύπΟ Σ ω φ ρ ο ν ίο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά· 

δ ο υ εν Έκκλ Φάρψ 3, 452. 
1715. «Βιβ}.ίον τώv αlχμαλώτων». 'Εξετυπώ-&η τουρκιστl Εν Κ/πόλει τΟ 

1827, μετεφράσθη δε καl Ιξεδό{)η α~τόθι τlι 1867, ύπlι τον τίτλον 

«Συλί.Qγη Φετφάδων ( ρητρι»ν) περ1 φ{}αρτ&ν κα1 iiφ{}άρτων κτη-
' , <Ελλ 'δ ~ I ; ' ' μάτωι• ώς διετ{{}εΝΟ και εν α ι επι τουρκοκρατιας κατα το 

δ{}ωμανικδν δίκαιοJι, έ!;αχ{J.έντων κατ~ εκλογfιν εκ τijς εν ίσχύί' 

νομολογίας τοϋ ~Αβδουρραχίμ, τυπωfJείσης έν Κjπόλει κατd: τΟ Βτος 

1827, και μεταφρασ{}έντων έκ τού τοvρκικοϋ ύπδ Δ. J( ο υ_ μ ο υ ν

δ ο υ ράκη... lν Ά!Jήναις 1867.» Περi τi'jς σημασίας τijς λ. 

«aβδQυρραχίμ», βλ. εν π. Ν. Έλλ. 4, 490. 
1721. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περl λύσεως ζητημάτων κληρον. δικαίου, 

lδ. ύπlι Μ. Γεδεών. Καν. Διατ. Α' 146. 
1722. Γραπτιl Ιi{}ιμα νήσου Λέρου, εδ. ύπlι Μ. Μ ιχαηλίδου-Νουά

ρ ο υ, Νομικa liitιμα τfiς νήσου Καρπάι1ου (Ά,~. 1926) 51 έπ. 

1723. Γράμμα πΚ Ίερεμίου Γ' προς τi]ν Σύvοδον, δι' οΏ ή Σύνοδος τi'jς 
' " "δ ' - ' ' 1 - <Ι ο~ 'σααρες πα Ρωσσιας «εχει α ειαν τει.ειν και επιτει.ειν οσα ι τε ... -

τριαρχικο1 {}ρ6νQι». Έδ. iν Ράλλη- Π ο τ λ η 5, 160 έπ. 
Γράμμα τοϋ Άνtιοχείας 'Α{}ανασ(ου, έπl τοϋ αύτοϋ δέματος, Εδ. 

α~τόitι 5, 163. 
1729. Statuto Veneto, περιiχον τοiις διa τού διατάγματος Ιδίου /!τους 

ιJπΟ τiiς Γερουσίας τών ~Ιονίων Νήσων διατηρη(}έντας έν Lσχύ"ί καl 

μήπω εl.ς άχρησίαν περιπεσόντας τοπικσUς νόμους καl τΟ γραπτΟv 

δίκαιον. 

17 30. Νομοκάvων Γ ε ω ρ γ ί ο υ Τ ρ α π ε ζ ο υ ν τ ί ο υ «εlς άπλι)ν 

φράσιγ διd: προσταγijς του... ήγεμόΨος πάσης Ούγγροβλαχίας ... 

ΊωάννQυ ΝικQλάQυ ΆλεξάνδρQυ Βοεβ6δω>, lν χφ. 696 Ρουμανι

κiϊς 'Ακαδημίας. 

17 32. ΓραπτiJ διατύπωσις Εitιμικοu δικαίου Πάτμου, Ιδ. ύπο Μ. Μ ι· 

χ α η λ ί δ ο υ- Ν ο υ ά ρ ο υ, εν π. Λαογραφίg 13, 133 έπ. 
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17 33. Διάταξις πΚ Ίερεμίου, περl λύσεως ζητημάτων κληρον. δικαίου, 1δ. 
ύπο Μ. Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 146. 

1734. ~Αχτναμf:ς Μαχμούτ, ύπερ μ. Καισαρείας, Εδ. ύπΟ Κ. ~Αμάν· 
τ ο υ, 1ν ΠΑΚ 10, 49 έπ. 

17 34-1740. Διάταξις π Κ Νεοφύτου ς' περl λύσεως ζητημάτων κληρον. 
δικαίου, Εδ. ύπο Μ. Γεδεών, Καν. Διαr. Α' 241. 

1735. Βεράτιον μ. Καισαρείας Παρ&ενίου, 1δ. ύπο Κ. 'Αμάν τ 0 υ, 
Εν ΠΑΚ 10, 44 Επ. 

Συμφωνία περl του ρουφετίου τών σαπουνάδων Τρικχάλων, Εδ. 
ύπο Ν. Β έ η, Εν ΠΑΚ 20, 74 επ. 

1736. Διάταξις πΚ Νεοφύτου ς' περl προικοδοσίας, Ιδ. ύπο Μ. Ι' ε
δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 78 καl 437. 

1737. Διάταξις ίδίου, περl δρου προικοδοσίας, Εδ. ύπΟ Μ. Γ ε δ ε (Ό ν, 
Καν. Διατ. Β' 446 

1742. Φιρμάνιον Μαχμοiη Α' περi άνωτάτου όρίου τόκου, Εδ. ύπΟ Δ. 
Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Μνημεία I, 345 έπ. 

1744. Ή α' rκδοσις τijς Έξαβίβλου, κατa μετάφρασιν 'Α λ ε ξ ί 0 υ 
Σ π α ν ο υ. (Πρβλ. Δ. Γ κ ί ν η, 1ν ΤΑ 173- 178). 'Ε-ν Μ. 
Κύκκου τijς Κύπρου 13 (162) καl 'Ακαδημίας Ρουμανίας 8, χφ. 
άντίγραφα τΥjς μεταφράσεως ταύτης. 

~Εγχειρίδιον περl τών συνοικεσίων του ~Α λ ε ξ ί ο υ Σ π α ν 0 υ, 
Εν τii εΜuς aνωτέρω Εκδόσει τijς Έξαβίβλου, σ. 496-562. 'Εν 
χφ. 35 Βιβλιο&ήκης Ζαγοριiς aντίγραφον του 1γχειριδίου. 

1749. 'Εγκύκλιος πΚ Κυρίλλου Ε' περl ζητείας ύπερ τijς 'Εκκλησίας, έδ. 
έν Έκ. Άλ. 1, 118 έπ. 

1749-1795. Νομικον Πρόχειρον ύπο Θ ε ο φ ί λ ο υ έπισκόπου Καμ
πανίας, Εδ. UπΟ ~Ε λ. Τ α π ε ι ν ο υ καl Κ ω ν σ τ. Β α σ ι
λ ε ι ά δ ο υ, Εν Κ/πόλει το 1887. Χφ. 1ν ΕΒΕ 2120 (suppl. 120), 
Ciλλοτε Γυμν. Θεσσαλονίκης. 'Έτερον χφ. 1ν Δημοτ. Βιβλ. Κοζάνης 
99, διαφέρον Εν τισι του 1ντύπου. Πρβλ. Delineatio 94. 'Εν τω Βοε
βείφ τΥj; Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης: 'Αποκρίσεις τοϋ- Θ ε ο φ (λ ο"υ. 

1750; ~Εξήγησις τών ίερών καl ΟείωJ' Κανόνων ... μετενεχ1Jέντων dπΟ 
τijς έλληνικijς λέξεως εlς την κοινην μετd μερικιjς παραφράσεως 
παρd τoii Δ ι ο ν υ α ίο υ ίερομονάχου ... » Χφ. Εν Μ. Δοχειαρίου 
(Ciρχ 1] δήλωσις τ& ν λόγων σου ... » Πρβλ. Delineatio 93 έπ. Δεν 
μνημονεύεται Εν τψ καταλόγφ Λ ά μ π ρ ο υ. 

1753. <<Σύνοψις νέου βιβλίου νομικού και περl έξομολογήσεως, όμοϋ 
περιέχει τΟ φώς τijς ζωιjς τd άναγκαία κά·{}ε τάξεως χριστιανών 
ίερωμέJ'WV τε καί λαϊκών ... νϋν πρώτον τύποις έκδο8kν καί έπι
μελώς διορ{}ωfΗν. ~Ενετίησιν ... » Πρβλ. Delineatio 95. 
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1754. Βεράτιοv Όσμaν Γ' ύπερ του πΚ Κυρίλλου Ε', Εδ. ύπο Μ. Γ ε· 

δ ε ώ ν, Γράμματα 76 έπ. 
1755. Φιρμάνιον Σουλε'ίμcΧν «όποϋ έδόf}η εlς τοiις ραγιάδες τfjς 'Άσπρης 

Θαλάσσης διd η) ν έλευ.Οερίαν τους δ:πΟ τd βάρη τών δοσιμάτων», 

Εδ. ύπο Μ. Μ α λ α ν δ ράκη, έν π. 'Ελληνικά, 10, 319 έπ. 

<<Βοϊiλλα τού μαχαριωτάτου Πάπα Λέοντος Ι' περl τών Προνομίων 

τών ΓραικίΟν καl Επικύρωσις είς η)ν αύη)ν τού άγιωτάτου Κλ1lμεν

τος Ζ'. Αlς προσετέt}η καl έτέρα Βοϋλλα του αύτοϊi Λέοντος Ι' περl 

τΥjς οtκοδομης τfiς του μεγαλομ. Γεωργίου 'Εκκλησίας Εν ταύτιι τii 

πόλει, καl Θέσπισμα τfiς τών "Ενετών Εξοχωτάτης Γερουσίας 1 περl 

τών Συνοικεσίων &νάμεσον Γραικών καl Λατίνων. τα πάντα μεν 

είς άπλiϊν ρωμα'ίκiιν φράσιν μεταγλωττισ&έντα ... Ένετίησι ... >) Πρβλ. 

ετος 1762. 
1756. <<•Όρος ηjς άγίας τοϋ Χριστού 'Εκκλησίας, συσταίγων μεγ τΟ {}εό

{J.εν δο1Jεν fJ.γιον· βάπτισμα, καταπτύων δε τd liλλως γενόμενα τών 

αίρετικών βαπτίσματα», Εδ. Εν Ράλλη- Π ο τ λ η 5, 614 έπ. 

Φιρμάνιον Σουλε'ίμαν ύπερ μητρ. Κρήτης Γερασίμου, Εδ. ύπΟ Γ. 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Εν π. Χριστιανικiι Κρ1lτη 2, 109 έπ. 
1761. Συμπληρωματικα γραπτCι. Ε&ιμα Σύρου, Εδ. Εν JGR 8, 500. 

Τών άγίων Συνόδων τf}ς καδυλικf}ς Έκχλησίας τών &να πάσαν τiιν 

οίκουμένην συνα&ροισ&εισci)ν οίκουμενικιJχν τε καl τοπικών, νέα καl 

δαψιλεστr.ίτη συνά{tροισις ... νυν πρώτον έλληνιστi μόνον Εκδο-θείσα ... 
Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς Μ ή λ ι α ... Έν Παρισίοις .. . » (τ. 1- 2). 

1762. «Βούλλαι τών μακαριωrάτωy &ρχιερέων Ρώμης, 1lγουν l).έοντος τοϋ 

Ι', Κλ1lμεvτος τοU Ζ', καl Παύλου τοϋ Γ', περl τών προνομίων 

τώv Γραικιi:"Jν, καl Θέσπισu.α τf)ς fξοχωτάτης Γερουσίας τών Ένε

τιΟν περl τών συνοικεσίων &νάμεσον Γραικών καl Λατίνων. Νϋv τα 

πάντα τυπω&έντα είς τρείς διαλέκτους, δηλαδiι ίταλικήν, άπλfiν ρω· 

μα'ίκι)ν καl iλλυρικΙ)ν Έvπίησι ... » Πρβλ. εrος 1755. 
1763. Συμπληρωματικa γραπra ει~ιμα Σύρου, 1δ. έν JGR 8, 501 (πρβλ. 

ετη 1695 και 1761). 
1764; <<δ πΚ Σαμου))λ Α' διέλυσε η)ν εκπαλαι -Επικρατούσαν &μφιβολίαν 

εως τίνος τών του γάμου βα{}μ&ν, συγχωρ\lσας, ϊνα δύο &δελφοl 

λαμβάνωσι δύο πρώτας Εξαδέλφας>> (Ζ. Μ α & ii, Κατάλογος ... 

Πατριαρχ&ν, Ά& 1884) 156. Πρβλ. ετος 1767. 
1765. «l{ομικ(JJ' ΠρόχειρΟΙ' Εξενεχ&Εν ύπΟ πάντων τών κα-θ-ολικών νομί

μων Εκκλησιαστικού τε καl βασιλικού παρ α του... πρώην μεγάλου 

παχαρνίκου Μ ι χ α η λ Φ ω τ ε ι ν ο ~ι ο ύ λ ο υ Χίου, Οπερ καi 

μεταφρασltεν εtς &πλΥjν διάλεκτον παρι1 τοϋ αύτοϋ διηρέΗη είς τρία 

βιβλία, ΆνiJολογία βασιλικών νόμων καl Εκκλησιαστικών κανόνων 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ; ΕΤΑΙΡΕΙΑ.Σ: ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ;ΠΘΥΔΩΝ "Ετeι~ ΚΒ' • 
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δvομασiJέν. ΈtεδόiJη το 1765 δν Βλαχίg. Πρβλ. Π. Ζ έπο υ, 

Συνταγματικον Νομικον 'Αλεξ. 'Υψηλάντη ... ('Α{). 1936) 26 έπ. 
Περιέχεται Εν χ φ. 273 καl 27 4 Ρουμανικ1ϊς ~Ακαδημίας, άπολε

σlJέντα τΟ 1916, κατα τΥ)ν μεταφοράν των εlς Μόσχαν. Έπίσης Εν 

χφ. Κρατιχοii 'Αρχείου Ίασίου. Πρβλ. Π. Ζ έ π ο υ, δν ΕΕΒΣ 

13, 412 έπ. καl τoii 1δίου, δν ΑΙΔ 9, 54 έπ. δπου (61- 69) &πό

σπασμα (τίτλ. ΚΔ') περl προικψων πραγμάτων, Εκ τrjς Uπ' αύτοϋ 

Ετοιμαζομέvης Εκδόσεως. 

1766. Δευtέρα ~χδοσις τijς μεtαφράσεως τijς Έξαβίβλου ~πο Λ. Σ π α· 

ν ο υ (πρβλ. Ετος 1744), περιέχουσα έπl πλέον ~Επιτομl)ν κανόνων 

εlς άπλfίv γλώσσαν, Επιστασίg τοϋ &ρχιμ. Σ π. Μ ή λ ι α. 

1767, Ό \ερομ. Θεό κ λ η τ ο ς τijς Σχ1]της Καυσοκαλυβίων συνέταξε 
«κατrl στοιχε'ίΟJΙ» νομοκάνονα Εξ αποσπασμάτων κυρίως τΥ)ς <Εξα

βίβλου καl τoii Νομοκάνονος ΜατiJαίου Βλαστάρη. Έν χφ. Μ. Ίβή
ρων 18 του 1773 καl Μ. Ξενοφώντος 2 του 1774. 

δ - ., ' ; 'δ < ' Διάταξις π Κ Σαμου1)λ «προικο οσιων οροι και κανω'ες», ε . υπο 

Μ. Γεδεών, Καν. Διατ. Α' 257. 
«Διαταγαl γάμω11. έν Ετει σωτηρίφ ψξζ'. έν μηνl Φεβρουαρίφ, 

παρa Παναγιώτη Κυριακίδη τψ Βυζαντίφ.» Ε1ς 4ον. Πρβλ. Ά iJ. 
Κ ο μ ν η ν ο υ Ύψη λ ri ν τ ο υ, τα μετa n)v Clλωσιν, 410. 

1768. Rego1i e ]eggί peι- il !Juon. governo del Santo ilfonto di Pietiι 
di Corfiι... [Venezia]· πρβλ. Ε. L e g r a η d, BibJiographie 
Ionienne, &ριiJ. 403. 

1770. «tlf/ρμηνεία τfις ... Αίκατερίνrις Β' ΑUτοκρατορίσσης πασών τών 
Ρωσσιών, πρΟς τΟ σώμα τώv έπιστατών διωρισμένων διΟ: η)ν Εκ

δοσιν καl συμπλ)lρωσιν τοϊί συστιlματος έvΟς νέου Κώδικος Νόμων, 

Cίμα κ α! ΔΙάταξις &κριβfις αποβλέπουσα το αUτΟ σώμα τών Επιστα

τών, μεταφρασ&είσα έκ τοϋ ίταλικοϋ ιδιώματος. Ένετίησιν ... >> 
1771. Εlσ1}γηαις τΥ]ς ... Αικατερίνης Β' ... πρΟς ηlν έπιταχ{}είσαν ~Επιτρο

πΥιν έπl τlϊ Εκ&έσει τοϋ προβλήματος ένΟς Νομικού Κώδικος. Μετα
φρασ{}είσα είς τ1}ν κοινfιν τών νίiν Έλλήνων διάλεκτον ύπΟ τοϋ 

'ιεροδιακόνου Ε ύ γ ε ν ί ο υ τοϋ Βουλγάρεως ... » 
177 2, « ... καη;,ρiJωσεν ό π Κ Σαμουi}λ tνα δκδoiJii βασιλικον διάταγμα 

&παγορεϋον αύστηρώς τfιν είς τΟ:ς τών κληρικών δίκας καl τΥιν είς 

τοl1ς γι".ί.μους Επέμβασιν τών πολιτικών ~Αρχών, ώς &νήκοντα εις 

μόνου τοϋ πατριάρχου τfιν δικαιοδοσίαν καl μηδόλως πολιτικό: 11εω

ρούμενα .. . » πρβλ. Ζ. Μ α(} ii, εν&' &ν. 158. 
1775, Χρυσόβουλλον 'Αλεξάνδρου Βοεβόδα 'Υψηλάντη, περi τάξεως κρι

τηρίων, Εδ. ύπΟ Ά -&. Κ ο μ ν η ν ο ϋ •γ ψηλά ν τ ο υ, 8v-&" &ν. 
592 έπ. 
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Χρuσόβουλλον τοϋ αύτοϋ, Εν ψ Επικυρώνει «τ<Χς Οσας διατάξεις 8κα
μεν εLς nlν τζάραν>>, Εδ. ύπΟ Δ. Φ ω τ ε ι ν ο ϋ, "Ιστορία τfίς πάλαι 
Δαχίας 3 (1819} 558 έπ. 

Χάττι · σερίφι (ΟρισμΟς) τού σουλτάνου διό: nX προνόμια τiϊς ούγ
γροβλαχικijς ήγεμονίας, δoiJeν ε1ς τον ώς ανω βοεβόδαν, έδ. ύπο 
Ά Η. Κ ο μ ν η ν ο υ Ύψη λ ά ν τ ο υ, ~ν{)' av. 541 έπ. 

1776. «Τόμος τώ11 προικών>> τοϋ μ. "Ιωαννίνων Πα·ίσίου, Εδ. ύπΟ 
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, δν Έχ. Άλ. 8, 216 έπ. 

1777. Τρίτη οχδοσις rijς μεταφράσεως τijς Έξαβίβλου, ύπο 'Α λ. Σ π α
ν ο υ, δμοία προς ti!v β' (πρβλ. ετη 1744 χαi 1766). 

1780. Καταστατικον Συντροφίας ΆμπελακίαJJ>, δδ. δν Ν. 'Ελλ. 14, 382 έπ. 
«ΣυJιταγμάτιον Λ7ομικ0ν Περl εύταξίας καl τοϋ κα&ήκοντος έκάστου 
τfΪΊν κριτηρίων καl τών δφφικίων τοϋ πριντζιπάτου τfις Βλαχίας 
τ6Jν ανηκόντων είς τΟ πολιτικόν. ~Οδηγία τflς είς τΟ έξfις άποφά

σεως τών είς τύπον {1δη συλλεχ{}εισών ύποΗέσεων καl συμφωνία 
τών τοπικό>ν έι'tίμων... Φιλοπονη&εν παρ Ο: τοϋ... ήγεμόνος ... 
"Ι ω ά ν ν ο υ "Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Ί ω ά ν ν ο υ Ύ ψ η λ ά ν τ η 
Βοεβόδα ... Νϋν τύποις πρώτον Εκδο-GΕν είς ρωμα'ίκfιν καl πάτριον 
γλώτταν ... >> "Ανεδ. ύπΟ Π. Ζ έπο υ, Συνταγμάτων ΝομικΟν ("Α{}, 
1936) 145-231. 

1781; ~Επιτομ1) τών ίερών κωιόνων, τοϋ Ν ε ο φ ύ τ ο υ τοίί Κ α υ
ο ο κ α λ υ β ί τ ο υ, έν χφ. 1457 χα\ 1458 ΕΒΕ, 11 Ελ! •. σχολείου 
ΚορiJίου "Ανδρου, 295 Άχαδ. Ρουμανίας. Πρβλ. Κ. Δ υ ο β ο υ
ν ι ώ τ η ν, δν Έβδομηχοvταετηρίδι Ριζαρείου Έκχλ. Σχολiiς 
(ΆiJ 1920) 1 έπ. 

1785; Πανδέκτης Ν ι χ ο λ ά ο u Κ α ρ α τ ζ α (1745-1791) δν χφ. 
κατεχομένcρ υπο Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ, περι
γράψαντος τΟ χφ. καl €κδόσαντος πίνακα περιεχομfνων καί tινα 
&ποσπάσματα τοϋ κειμένου έν π. Έκκλ. Φάρος 6, 81-111. 

1787. «Συλλσγl) πάντων τώJι ίερών καl iJείων Κανόνωγ τώv τε &γίων 
"Αποστόλων καl Οικουμενικών Συνόδων, Cίμα δΕ καl τοπικών, σUν 
τούτοις καl τών λοιπών &γίων Πατέρων τών κατ" Ιδίαν όρο8-ετη· 
σάντων καi ύπΟ Συνόδων οίκουμενικών η τοπικών 8·εωρηftέντων. 
Συλλεχ\}έντες δκ διαφόρων βιβλίων καl τυπωiJέντες ... gψπζ' 'Ενε· 
τίησι ... >> "Εν τψ προοιμίφ ό 'tερομ. Ά γ ά π ι ο ς γράφει : « ... d:πα· 
τασ&αι πολλοVς ύπΟ πολλών κα! διαφόρων χειρογράφων τινών Κα
νονικών, μύ{}ους (Η}vείους μάλλον η κανόνας {}είους έχόντων>). Πρβλ. 
Delineatio 95 έπ. 

17 89. "Εγκύκλιος επισκόπου Κοζάνης Θεοφίλου, κατ Ο: rοϋ στολισμού τών 
γυναικών, τiiς 10 Νοεμβρίου, δδ. ~πο Μ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Τι\ 
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λυτa εγγραφα τfiς Δημ. Βιβλ. Κοζάνης (Θεσσα),ονίκη 1951) 90 έπ. 
1792. ~Εγκύκλιος τoii καπετΟ:v πασά Χουσε'ίν, πρΟς τσlις προεστώτας καl 

κατοίκους τώv ν)lσων τού Αίγαίου, δι" ής παρέχει συμβουλΟ:ς περl 

ευταξίας καl εύνομίας~ έδ. ύπΟ Μ. λί α λ α ν δ ρ ά κ η, Εν π. "Ελ

ληνικa 10, 324 επ. 
1793. <Ε~άβιβλος τοv Άρμεvοπούλου, κατ<'< μετάφρασιν Σ π α ν ο ii, δ' 

Ι!κδοσις, ομοία προς η\ν β' (πρβλ. /!τη 1744, 1766 καl 1777). 
"Εγκύκλιος τοϋ καπετ&ν πασα Χουσε'ίν, πρΟς τοl>ς προεστώτας τfiς 

νΛσου Πάτμου, έδ. ύπ() Μ. Μ α λ α ν δ ράκη, Evit" &ν. 10, 
326 έπ. 

1795 . .Συμφω1'ητικδν ΣυJΙεταιρισμοV 'Άμπελακίων, της 1 "Ιανουαρίου, 

έδ. Εν γαλλ. μεταφράσει ύπΟ F. Β ο u Ι a n g e r, Ambelakia ou 
!es associations et les ιnunicipalites l1elleniques... (Paris 1875) 
53 επ. 

1796. 'Εγκύκλιος 19 'Ιανουαρίου, Επισκόπου Κοζάνης, περl προικός, 

μεσιτών γάμου καl δια-&ηκcίJν, Εδ. ύπΟ Μ. Κ α λ ι v δ έ ρ η, Εν{}~ 

&ν. 93 έπ. 
Τ6μος Συνοδικός πΚ Γερασίμου, 6δ. ~πο Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. 

Διατ. Α' 295. 
1797. Γραπτa εΗιμα Σαντορίνης- Άvάφης, 6δ. 6ν JGR 8, 503 επ. 
1798. Διάταξις πΚ Γρηγορίου, περl προικοδοσιων, 6δ. ~πο Μ. Γ ε

δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 305. 
Διάταξις Lδίου,περl &ρραβώνος, Εδ. ύπΟ Μ. Γεδεcδν, Ενit"&ν. 311. 

17 99. Έγκύκλιος τού καπετcl.ν πασα Χουσεtν, πρΟς τοiις προεστώτας τfjς 

Πάτμου, 1δ. ύπο Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, εν&' &ν. 10, 328 επ. 
1800. «ΚανσνικΟν Υιτοι oL {}εϊοι Κανόνες τών άγίωv καl πανσέπτων ."Απο

στόλων τών τε Οικουμενικών καl τοπικών Συνόδων καl τώv κατα 

μέρος {}εοφόρων Πατέρων. "Εν Επιτομή συνειλεγμένοι παρCι Χ ρ ι

σ τ ο φ όρο υ μοναχού της... προδρομικfiς Σκήτεως, ύφ" σΟ και 

σημειώσεις Εκ διαφόρων Ίερών διδασκάλων εLς αUtO συνερανισitεί

σαι προσετέD-ησαν. "Εν τίρ τοU Πατριαρχείου Κ/πόλεως τυπογρα

φείφ» Πρβλ. Delineatio 97. 
« ΙΙηδάλιογ τfiς νοητfjς νηός, μιας άγίας και1ολικfjς καl &ποστολικfjς; 

τών δρΗοδόξων Έκχλησίας, 1lωι &παντες οί ίεροl καl itείοι Κανό

νες τών τε άγίων καl πανευφ1Ίμων 'Αποστόλων. Τών άγίων οϊκουμε· 

νικών Συνόδων. Τών τοπικών καl τ{ί)ν κατcl. μέρος ι<tείων Πατέρων, 

Ελληνιστl μέν, χάριν &ξιοπιστίας, Εχτι-&έμενοι, δια δε τflς καθ·" ήμdς 

κοινοτέρας διαλέκτου, πρΟς κατάληψιν τών άπλουστέρων έρμηνευό· 

μενοι, παρα Ά γ α π ίο υ ίfρομονάχου καl Ν ι κ ο δ ή μ ο υ μο

ναχού. Καl μετ" Επιμελείας &νακριι<J-έντες καl διορftω-&έντες ... παρα 
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τού ... Δ ω ρ ο{} έ ο υ [Π ρ ω ι ο υ{. Νύν πρώτον τύποις έχδο

itέντα ... ~Εν Λειψίg ... >>. Άνατυπώσεις : Εν Ά{}ήναις 1841 καL Εν 
Ζακύν&φ 1864. 
Συv!}ήκη 21 Μαρτίου μεταξiJ Ρωσσίας καl ΊΌυρκίας περί τινων 

πόλεων τliς Ήπείρου καl "Επτανήσου. Πρβλ. Α. Β ρ έ κ ο σ η, 
εν Ήπ. Χρ. 3, 272 επ. 
Δύο Εγκύκλιοι τού καπετCιν πασα Χουσεtν, πρΟς τοVς προεστώτας 

τiϊς ν1lσου Πάτμου, Εδ. ύπΟ l\1. lvl α λ α ν δ ράχη, ΕνΗ·~ &ν. 10, 
sso επ. 

1803. Costituzione della Repubblica settinsulare. CoΓfi:ι 24 Ν oνe111bι·e. 
Ή ελλ. μετάφρασις εδ. ύπο Δ η μ. Β ε ν ι έ ρ η, το 1804, uπο 
τΟν τίτλον: «Κατάστασις η"jς ~Επταν1jσου Πολιτείας ... Έν Τριε

στίφ ... >>. 
Διάταξις πΚ Καλλινίκου, «διαίτησις κληροιισμικών δικαίων>>, έδ. 

ύπο Μ. Γεδεών, Καν. Διατ. Β' 81. 
Δύο εγκύκλιοι (29 Αi'Jγούστου καl 24 'Οκτωβρίου} ΕΠ. Κοζάνης 

Θεοφίλου, κατΟ: του στολισμού τό'Jν γυναικών, Εδ. ύπΟ Μ. Κ α
λ ι ν δ έ ρ η, Ενι<t~ &ν. 97 Επ. 

1804. Ναυτικός >•6μος 'Ύδρας, 6δ. ~πο Γ. Κ ρ ι ε ζ η, 'Ιστορία τfiς νή

σου "Υδρας (Πάτραι 1860) 72 έπ. Πρβλ. Ι. Μανιατοπούλου, Το 

ναυτικον δίκαιον τijς "Υδρας (Ά&. 1939). 
Regolaιnento ecclesiastico risguardante il clero ortodosso della 
serenissi111a Repubblica settinsulare. In Corfi:ι. Ή ελλ. μετάφρα· 
σις έδ. τΟ 1805, ύπΟ τΟν τίτλον : <<Διάταξις έκχλησιαστικi, &φορώσα 
τΟν όρ{tόδοξον κλflρον τfiς ~Επτανήσου. Κερκύρg ... >> 

1805 Κωνσταντίγου ~Αρμενοπσύλου Κριτοϋ Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, τΟ 
λεγόμενον ή Έ~άβιβλος ... Ένετίησιν. Παρa Πάνφ Θεοδοσίου. 
"Έκδοσις όμοία πρΟς τ1Ίν του Γλ-υκU τοϋ 1766. 
«Συμφωνητικόν γράμμα» τοϋ ίσναφιοίί τών άμπατζ1lδων Φιλιππου· 

. πόλεως, τiϊς 29 'Ιουνίου, έδ. ύπΟ Κ. Μ. ~Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Εν 

π. Θρακικά, 3, 329 Ε π. Πρβλ. τ ο U ί δ ί ο υ, Εν • Αρχείcρ τοϋ 
ι<tρακικοίi λαογρ. καl γλωσσ. {}ησαυροϋ, 3, 145 Επ. 

1808. Γραπτa εΗιμα Φολεyάνδρου, εδ. εν. JGR 8, 522. 
~Εγκύκλιος τού καπετcl.ν πασα ΓαζΥj Σελίχ, πρΟς τοUς προεσrώτας 

της νήσου Πάτμου, Εδ. ύπΟ 1\ιl. Μ α λ α ν δ ράκη, Εν{!? &ν. 10, 
334 έπ. 
~Εγκύκλιος τού καπετ<Χν πασά ΡαμΟ:ς Άβδούλ, πρΟς τοUς κατοίκους 
πέντε ν11σων του Αίγαίου, Εδ. ύπΟ τ ο υ ι δ ίο υ, fν{}~ &ν. 10, 
335 έπ. 

1809. Έγχύκλιος πΚ Ίερεμίου, τfiς 11 Δεκεμβρίου, προς τοuς 6πισκό· 
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πους, περl είσπράξεως τών όφειλομέvων Ετησίων εΙσφορών τών 

Μον6)ν προς το Πατριαρχείον. Εtς 4ον. (έν ΙΕΕΕ 1589). 
1810. Γραπτa ε,~ιμα Νάξου, /δ. /ν JGR 8, 523-558. Πρβλ. 'Ι α κ. 

Β ι σ β ί ζ η, Ή πολιτικiι δικαιοσύνη κατα τΥιν ~Επανάστασιν ('Αι<t. 
1941) 188 έπ., Ν. Π α ν τ α ζ οπού λ ο υ, Άπο τijς λογίας παρα· 
δόσεως ε[ς τι\ν &στιχον κώδικα (Ά1}. 1947) 109 σημ. 48, Α. Κ α
τ σ ο υ ρ ο ϋ, ΣυμβολΥι στiι με/,έτη τών Ε&ίμων τfjς Νάξου, Εν π. 

ΝαξιαχΟv Άρχείοv 1. 8 έπ. Td γραπτ& ταύτα δ&ιμα φαίνεται, δτι 
οUδέποτε 'ίσχυσαν. Πρβλ. τΥιν άπΩ 25 "Απριλίου 1833 άπάντησιν 
Δημογεροντίας Νάξου ύπο Ι. Β ι σ β ί ζ η, έν Έπ. 'Αρχείου Ίστ. 
έλλ. Δικαίου Άχαδ. Ά1}ην&ν, 3, 168 έπ. 
Διάταξις πΚ elερεμίου, «προικοδοσιων δροι και κανόνες», Εδ. ύπΟ 
Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Δωτ. Β' 129. 
Κήρυγμα του Διοικητοϋ Κερχύρας, τiiς 16 "Οκτ., περl διαχειρίσεως 
της περιουσίας τών ναών καl μονών τiiς νήσου. (Μονόφυλλον εντυ
πον, Εν ~Αρχ. ~Ιονίου Γερουσίας). 

Κανονισμοl τών Έκκλησι{7)ν καl του Κλήρου τών "Ιονικών νήσων. 
Εtς 8ον. (έv Γ ΑΚ, Άρχ. Βλαχογιάννη 55, 967). 
Διάταξις πΚ ~Ιερεμίου, περl προικοδοσιών, Εδ. ύπΟ Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
Καν. Διατ. Β' 134. 

1812. Συμπληρωματικa γραπτu i"\}ιμα Σύρου, έδ. έν JGR 8, 501 έπ. 
Διαταγη τοϋ Χουρσητ ΜεχμΕτ πασα, καπουδiiν πασα, πρΟς τοi1ς 
προεστώrας~ Νάξου, περl τοϋ καταβλητέου φόρου, Εδ. ύπΟ Π. 
~Ι ω ά ν ν ο υ Εν π. ~Ελληνικα 5, 218 Επ. 

Διάταξις πΚ "Ιερεμίου, περl πολυτελείας, Εδ. UπΟ Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
Καν. Διατ. Β' 142. 

1813. "Εγκύκλιος τοϋ καπουδiiν πασά Χουρσηr ΜεχμΕτ πρΟς τους πατμίους, 
/δ. ύπο Μ. Μ α λ α ν δ ρ ιi χ η, i"ν1'J. &ν. 10, 339 έπ. 
Σύστημα η Διαταγαl κατα ψfjφον απάσης της συνελεύσεως τi]ς Εν 
l\1ακεδονίg πόλεως Μελενίκου, πρΟς πλείονα &φορώσαι βελτίωσιν 

τών Εν αύτfi {}είων ο'ίκων, σχολών τε καl νοσοκομείων καl τfίς τών 
Ενδεών απάντων φιλαν&ρωποτέρας οίκονομίας τε καl κηδεμονίας. ~Εν 
Βιέννu ... >) 

Διάταξις πΚ Κυρίλλου, κατa προικοδοσι&ν, έδ. ι!πο Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
Καν. Διατ. Β' 145. 

1814. Διάταξις πΚ Κυρίλλου, περl κωλυμάτων γάμου, /δ. ι!πο Μ. Γ ε· 
δ ε ώ ν, εν{}~ &ν. Β' 149. 

1815. Φιρμάνιον Μαχμούτ, κα\}ορίζον προνόμια έπ. Σερβίων-Κοζάνης, 
Εδ. ·δπΟ Α. Σ ι γάλα, Εν π. Μακεδονικά, 1, 284. 

1816-1817. Κ&διξ πολιτικος του πριγκιπάτου τijς Μολδαβίας. Μέρος 
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Α' έν Ίασίφ 1816, Μέρος 13' 1816, Μέρος Γ' 1817. Άνεδημο· 

σιεύ{}η Εν JGR 8, 1-355. 
1817. 'Ό ΕμπορικΌς Κωδιξ της Γαλλίας μεταφρασCtεiς Εκ τού γαλλικοϋ 

ποωrοrύπου .. παρrl Ν ι κ ο λ ά ο υ τοϋ Π α π α δ ο πού λ ο υ, 

π~ρ' σΟ προσενεχ-8-εlς τψ Εν Κ/πόλει Εντιμοτάτιρ συσηlματι τών 
έλληνορρωμαίων Εμπόρων ... τύποις Εκδίδεται. Έν Βιέννη ... » 
Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Ionie ... Corfiι. Ή Ιλλ. 
μετάφρασις, ύπο Π λ ιί τ ω ν ο ς Π ε τ ρ ί δ ο υ, έδ. το 1818, ι!πο 
τΟν τίτλον : <<Πολίτευμα τών έvωμfνων Επαρχιών τών Ίωνιχ&ν νl)· 
σων ... Κερχύρq ... » ~ΑνtδημοσιεΊ~ι1·η τΟ 1855, ύπΟ τΟν τίτλον: «Σύν
ταγμα τοίί Ίον ίου Κράτους των 1817, ώς νίίν ύπάρχει μετερρυ-&μι

σμένον ... Κερκύρφ>, χα τα μετάφρασιν Μ ι χ η 1l λ Σ. Ί δ ρ ωμέ ν ο υ. 
1818. Νομο&εσία του <Υ-ψηλοrάτου καl εUσεβεστάτου ΑU8·έντου καl <Ηγε· 

μόνος πάσης Ουγγροβλαχίας κυρίου κυρίου ~Ι ω ά ν ν ο υ Κ α

ρατζά, βοεβόδα. Έν Βιέννη ... » Άνετυπώ1}η έν JGR 8, 357-440. 
l'!·.τόμος 'Ύδρας, Εδ. -δπΟ Α. Λ ι γ ν ο ίί, Εν ~Αρχ. Καιν. c'Υδρας 

6, 42 Επ. Πρβλ. Ι. Μ α ν ι α τ οπού λ ο υ, Εν·Β-. &ν. 

1819. Δύο διατάξεις πΚ Γρηγορίου Ε' περl γάμου !εροδιακόνου, έδ. ύπο 

Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Β' 155 καl 571. 
1820. «Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ά ρ μ ε ν οπού λ ο υ,. ή 'Εξάβιβλος ε[ς 

κοινην γλώσσαν ... "Έκδοσις πρώτη... Έν Βενετίg Εν τϋ τυ:ιτογρα

φίg Πάνου Θεοδοσίου». Πράγματι ς' cκδοσις· πρβλ. i"τη 1744, 1766, 
1777, 1793 καl 1805. Εlναι 1l τελευταία i"χδοσις τijς μεταφράσεως 

τοίί ~Α λ ε ξ ί ο υ Σ π α ν ο ϋ. 

ΓαλJ.ικΟς έμπορικδς κfhδηξ μεταφρασ-&εlς εΊς rfιν καθ·ομιλουμένην 

i]μ&ν διάλεκτοΙ' παρa Θ [ε ο δ ώ ρ ο υ] Ρ [άκου] Έν Παρι· 

σίοις ... 
1822. ~ΟργαΗχΟς νόμος (Σύνταγμα των Άρμένων Κρήτης). Ciρitρ. 29 : 

<<Εως Οτου να Ε:χδοί1ώσι νόμοι εLς τα πολιτικα χαl Εγκληματικα κρι

τήρια, {}έλουν ε'ίναι είς χρησιν οί νόμοι tG)ν &ειμνήστων ήμών 

αύτοχραrόρων>). 

Προσωρ<>•ον Πολίτευμα ηjς <Ελλάδος ('Επιδαύρου). ''Αρ1}ρ. 'i.η': 

«'Άχρι τfις χοινοποι1lσεως τών είρημένων Κωδ)lκων αί πολιτικαl 

καΙ. Εγκληματικαl διαδικασίαι βάσιν Εχουσι τους νόμους τών &ειμνή

στων χριστιανών ημών αϋτοκρατόρων καΙ. τους παρα τοϋ Βουλευτι

κού καl ~Εκτελεστικοϋ Σώματος Εκδιδομένους νόμους· δια δΕ τα 

~Εμπορικά, ό ΕμπορικΌς της Γαλλίας Κώδηξ μόνος ίσχύει είς τfιν 

Έλλάδω>. 

Φιρμάνιον περl τών προνομίων μ. Βερροίας, Εδ. ύπΟ Π. Ζ έπο υ, 

έν ΑΙΔ 11, 75 έπ. 
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1823. Ν6μος τής 'Επιδαύρου (Προσωρινον Πολίtευμα 'Άστρους), aρi!ρ. 
π' : <<άχρι δΕ τfις κοινοποιήσεως τών είρημένων Κωδήκων, κατα μΕν 

τα ~Εγκληματικα καl Πολιτικα ίσχύουσιν οί Νόμοι τών ημετέρων 

&εψνήστων χριστιανών ΑUτοκρατόρων τfjς Κ/πόλεως, τΟ &πάν&ισμα 
τών Έγκληματικci')ν τfις Β' ~EiJvικfjς Συνελεύσεως τών "Ελλήνων, 

καl o'L άπΟ τi]ν διοίκησιν Εκδιδόμενοι Νόμοι, κατα δΕ τα ~ΕμπορικΟ: 
ισχύει μόνος τijς Γαλλίας ό Έμποριχος Κώδηξ». 

1824. Κώδιξ τών 1•6μων. Φυλλάδιον Α'. Έχ τijς εν "Υδρζ! Τυπογραφίας. 
Εlς 16ον. Περιέχει: ~ΑπάνU·ισμα τών ~Εγκληματικών. 

Νόμος τfjς ~Επιδαύρου 1]τοι προσωρινΟν πολίτευμα τfις Έλλάδος ... 
'Ύδρα ... » ε!ς 16ον. 

1827. Διάταξις πΚ Άγαδαγγέλου, περ\ προικοδοσιών, /δ. fJπo Μ. Γ ε
δ ε ώ ν, Καν. Διατ. Α' 314. 
Βεράτιον μ. Πάφου Χαρίτωνος, fδ. Εν. π. Κυπριακ& ΧρονικΟ. 

5, 5 έπ. 
«Διαταγαl γάμων καl προικοδοσιώ1'. c'Οροι καl κανόνες. ~Εν τψ τοϋ 

Πατριαρχείου τflς Κ/πόλεως τυπογραφείφ». είς 4ον. 

Πολιτικό,. Σύνταγμα υiς "Ελλάδος (Ί'ροιζfjνος). "Αρδρ. 99 : «'Η 
Βουλ1) χρεωστεί να φροντίση δι& να συνταχ&ώσι Κώδηκες, Πολιτι

κΌς ~ΕγκληματικΟς καl Στρατιωτικός, Εχοντες ίδιαιτέραν βάσιν τiιν 
Γαλλικi]ν Νομοi!εσίαν." 'Άρδρ. 134: «"Η δικαστικi] Εξουσία δικά
ζει κατα τους γραπτους νόμους τοiί Sftνους». ~Άρftρ. 142 : <<.Έως 

δτου δημοσιευΗίόσι Κώδικες ... οί Βυζαντινοl Νόμοι, τΟ ~Απάν&ι

σμα τών Εγκληματικών ... καl οί παρ& τfις Έλληνικflς Πολιτείας δη

μοσιευόμενοι νόμοι Sχουv ίσχύν· είς δΕ τα έμπορικ& ίσχυν νόμου 

~χει ό Εμπορικος τijς Γαλλίας Κώδηξ>>. 

1828. •Έγγραφον τών &ντιπροσώπων τών Συμμάχων Αυλών, &πευ&υνου
σών 28 έρωτ1lματα καl ζητουσώv τfιν λύσιν των (τfjς 9 Όκτ.) Βδ. 
εν Correspondance du Comte Capodίstrίa, τ. 4, 460 έπ. καl 
(δρ-θ-όrερον) lJπO Α Μ ά μ ο υ κ α, Τα χατα τfιν άναγέv. τfίς eΕλ
λάδος, τ. 11, 236 έπ. καί: 'Απάντησις τοίi Πανελληνίου δια του 

Καποδίστρια (τfjς 18/30 Όκτ.) Εν Correspondance τ. 4, 455 έπ. 
καl Μάμο υ κ α, εν&~ ά\'. 11, 245 €π. ~Ιδιαιτέρως Ενδιαφέροντα 

τα υπ~ άριtt. 24-28 Ερωηlματα. Αί άπαντήσεις τfις Κυβερνήσεως 

o\Jχl πάντοτε &κριβείς (πρβλ. Δ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ, "Ιστορία 
τών ~ΑΗ·ηναίων, 2, 56 έπ.). 

Κατάστρωσις τ(j)ν Εκπαλαι σιουρουτίων τοϋ βηλαετίου (ναχαγιΕ) Ζα

γορίου, Εδ. υπΟ Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ, Εν ~Ηπ. Χρ. 2, 33 έπ. 

Ψ1]φισμα ΙΘ' τijς 15 Δεκ. τοίi Κυβερν1\του (Μάμουκα, 1!νiJ' άν. 11, 
505 έπ.) aρi!ρ. 38 : «Τ<'< δικαστήρια &κολουi!οuν εις μεν τα πολι-

• 
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τικά, τους νόμους tών aυτοκρατόρων, περιεχομένους εl.ς τfιν πρόχει· 

ρον (Εξάβιβλον του ~ Αρμενοπούλου, είς δε τ~ Εμπορικά, τΟν τής 

Γαλλίας έμπορικΟν κώδηκα». 

1830. Πράξις ύπ' liριi!. 64 τijς 4 Φεβρ. Α' : «'0 επ\ τijς Δικαιοσύνης 

ΓραμματεUς τόσον έκ τάΊν Βασιλικών δσον καl Εκ τών Νεαρών τών 

μεταγενεστέρων αUτοκρατόρων &έλει συλλέξει άπαντας τσUς ποί,ιτι· 

κοVς βυζαvτινοVς νόμους, κατατάτrων aυτοVς είς τiμι &:ν)lκουσαν 

τάξιν>>. 

Έγκύκλιος περl Ε&ίμων, τfις 15 Δεκ., πρΟς τοUς Προέδρους τών 

δικαστηρίων Σπάρτης, εδ. /ν Μ ά ο υ ρ ε ρ (μετ. Ε. Κ α ρ α

σ τ ά i! η, "() έλληνικος Λαός, Α' 429 έπ.). 
Ψήφισμα 1.52 τfις 15 A1Jy. Περl ΔιοργανισμοV Δικασιηρίω1•. "Άρ&ρ. 

148 : «TU δικασηlρια δι/ι: μΕν τΟ πολιτικΟν &:κολου-&οϋv τοUς νόμους 

τών αi'Jτοκρατόρωv· έωσοϋ δ" έκδοftίi ή παρασκευαζομέvη συλλογfι 

aυτών, Ηέλουν συμβουλεύεσ&αι τους περιεχομένους ε!.ς την πρόχει· 

ρο ν έξάβιβλον τοϋ "Αρμενοπούλου». 

1832. Πολιτικδ,. Σύγταγμα τής "Ελλάδος, τijς 15 Μαρτίου, τijς Ε' Συνε· 

λεύσεως. "Άρ-&ρ. 291 : </Έως δτου δημοσιευθώσι κώδικες νόμων, 

κατα τΟ 118 άρ&ρον, οί βυζαντινοl νόμοι τών ρωμαίων καl χρι· 
στιανών αUτοκρατόρων ... καl οί παρrl τfις έλληνικfις πολιτείας δημο

σιευόμενοι Εχουν ίσχύν>>. "Άρι1-ρ. 288: «αί Εξ δλων τών κοιΥωνι

κών σχέσεων πηγάζουσαι συμφωνίαι καl αί &πΟ συναλλαγμάτων 

ύποι'tέσεις {}έλουv δικάζεσft·αι καl άποφασίζεσ&αι κατα τας βάσεις 

fφ" ών στηρίζονται, χωρlς ν() παραβιάζωvται εtς τΟ παραμικρΟν τα 

εγγραφα καl αί συνfΗlκαι, αί yενόμεναι Επl καλii πίστει καl κατα 

τ&ς Επικρατούσας τοπικc'ι.ς συνη{}είας ... » 

Θέσπισμα περl περιορισμού tών προικοδοσιών 19 χωρίων τοϋ Ζα

γορίου τfiς ~Ηπείρου, Εδ. ύπΟ Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ, Εν Ί-Ιπ. Χρ. 

2, 37 έπ. 

1833. Γραπτa 8i!ιμα Σπετσών, Ιδ. εν JGR 8, 559-563. 
Γραπτα Ιii!ιμα 'Αν. Σπάρτης, Ιδ. fJπo Ία κ. Β ι σ β ί ζ η, /ν π. 

Ά &ην(i 53, 253 έπ. 
«Πρόχειρον νόμων, τΟ λεγόμενον Ί-Ι ~Εξάβιβλος, συλλεχ3είσα &πι) 

δλους τους \'όμους κατ' Ε.κλογfιν καl f,J1ιτομfιν καl συ\•ταχ{}είσα οϋτω 
παρ α . . . Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ τοϋ 'Α ρ μ ε v ο π ο ύ λ ο υ και 

μεταφρασit·είσα παρ& Κ. Κ λ ο ν ά ρ η. Έν Ναυπλίφ .. » 
sΕγκύκλιος τfiς 22 Μαρτίου τfις Επl rYjς Δικαιοσύνης Γραμματείας, 
πρΟς τοl•ς ΕπαρχιαχοlJς Είρηνοδίχας καl Δημογέροντας τΥiς 'Επικρα· 

τείας. Πι:ριέχει κατάλογον Ερωτημάτων («ζητημάτων>>) περl τοπικών 

/δίμων. ΆνεδημοσιεύΗη ύπο Δ. Π α σ χ ά λ η, Εν ΑΙΔ 6, 217 Επ. 
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1834. Προνόμια Σάμου. Βλ. Μετάφρασιν 15ψηλοϋ αvτοκρ. Φιρμανiου, 
1lτοι τiiς όργανικfις Διατάξεως τfιc; έκδοitείσης τΟ 1824 καl περιεχού
σης τι\ χορηγη{tέντα τοις Σαμ(οις Προνόμια (1839). 

1835. 'Έκδοσις τiiς Έξαβ(βλου τοϋ Ά ρ μ ε ν ο πού λ ο υ, έν Άitήναις 
(μόνον κείμενον). Πρβλ. Ί α κ. Β ι σ β i ζ η, έν Τ Α, 163- 172. 
Φιρμάνιον ΜαχμοUτ Β' περl τών προνομίων τών νήσων του άρχι

πελάγους, έδ. 15πο Μ. Γ ε δ ε ό' ν, Γράμματα 107 επ. 
Διάταξις π Κ Γρηγορίου, περl γάμου, Ε δ. ύπΟ Μ. Γεδεών 1 Καν. 

Διατ. Α' 369. 
1836. Διάταξις πΚ Γρηγορίου, περl προικοδοσιWν, έδ. ύπΟ Μ. Γεδεών, 

Καν. Διατ. Α' 328. 
Διάταξις τοϋ αύτοίi, περl Εγκύρου γάμου, Εδ. αύτό{}ι, Β' 203. 

1837. Διάταξις τοϋ αUroU, κατα τ&ν ~Αδελφάτων, έδ. αύrόitι, Β' 207. 
1838. Διάταξις τοίi αuτοίi, περl διαζυγ(ου, Ιδ. αuτ6ι~ι. R' 336. 
1839. «Τόμος περl συνοικεσίων», έπl π Κ Γρηγορίου ς', έδ. έν Ράλλη

Π ο τ λ ii 5, 164 Επ. 
Βεράτιον (Χάτι Σερiφ) Μαχμοuτ Β' προς τον μ. Ήρακλείας Διονύ

σιον μνημονεύεται ύπΟ Σ. Θ. Θ Ε ο φ α ν ί δ ο υ, εν Άρχ. Θρακ. 

λαογρ. καl γλωσσ. {Jησαυρού 14, 353 Επ., περl τών προνομίων τού 
γένους. ~Ομοίου περιεχομένου τΟ δημοσιευ-θΕν ύπΟ Α. ~Α ν α γ ν ω

στ ί δ ο υ, πρΟς τΟν μ. ~ ΑγαΗουπόλεως ~Ησαfαν, Εν π. Δωδεκανη

σιακi] Έπιθ. (Μά'ίος- 'Ιούνιος 1948). Πρβλ. Η e i d b ο r η, Ma
nnel de droit pubJic et ad1ninistratif de l'E1npire Otto1nan, 1 
(1908) 94, 297. 

1841. Γράμμα Άνitίμου του &πο Κυζίκου, κατι\ προικοδοσιών, προς τοuς 
δρΗοδόξους τiiς μ. Νικομηδείας, iδ. -δπο Μ. Γεδεών, έν π Φιλολ. 

Ήχrο Κ/πόλεως, περ. Β' &ριΗ. 3 (1896) 17 επ. 
Codice civile degJi stati uniti delle Isole Ionie. Corfiι ... ε1ς 8ον. 
Έδ. έν έλλ. μεταφράσει τΟ 1851. Έπίσης έμπορικΟς καl ποινικΟς 

Όργα-vισμΟς Δικαστηρίων, Πολιτικi) καl Ποινικ1l Δικονομία. Πρβλ. 

Π. Ζ έ π ο υ, ~Η σημασία tού ~Ιονίου πολιτικού Κώδικας, ώς 

τοπικού ελλ, Δικαίου, iν ΑΙΔ, 5, 556 ΕΠ. 
1844. Διάταξις πΚ Γερμανού, περl προικοδοσιών, iδ. -δπο Μ. Γεδεών, 

Καν. Διατ. Α' 335. 
1849. 'Εγκύκλιος iπιστολ1] πΚ 'Ανitίμου, περl δρκου, iδ. έν Ρ άλλη

Π ο τ λ η, 5, 617 επ. 
1852. Νόμος Καταστατικος τi\ς Ί. Συνόδου τijς 'Εκκλησίας τi'jς Έλλάδος, 

έδ. iν Ρ άλλη- Π ο τ λ ii 5, 602 ΕΠ. 
Νόμος περ ι Επισκοπών χα l Επισκόπων καl περ l τοϋ ύπΟ τους Επι
σκόπους τελοϋντος Κλήρου, /δ. αϋτό{tι, 5, 591 επ. 
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1853. Φιρμάvιον Μετζήτ, περl τηρήσεως τών έχχλησιαστιχών δικαίων τών 
ρωμα(ων, εδ. υπο Μ. Γεδεών, Γράμματα 114 ΕΠ. 

1856. Χάτι )(ουμαγιόύ1'. ~Εδ. Εν Ελλ. μεταφράσει υπΟ Δ. Ν ι κ ο λ α 1.
δ ο υ, Ό{}ωμ. Κώδιχε~ 3 (1880) 2849 επ. 

1864 ΠρακτικΟv περl Ε\Ημων Καρπά-&ου, Εδ. ύπΟ Μ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ

Ν ο υ ά ρ ο υ, ενit' &ν. 14 ΕΠ. Άνεδ. lv JGR 8, 564 ΕΠ. 
1865. Βεράτιοv &ρχιεπ. Κύπρου Σωφρονίου, Εδ. ύπΟ Φ ι λ. Γεωργίου, 

Είδήσεις [στορικαl περl τiiς 'Εκκλησίας τiiς Κύπρου (1875) 136 Επ. 
1866. Νόμος ΡΝ' περl ι!φομοιόJσεως νομο8εσίας 'Επτανήσου. 
1868, Όργανικος Νόμος Κρήτης. 
1876. Γραπτiι διατύπωσις έ&ιμικοίi δικαίου Άστυπαλαίας, εδ. ύπΟ Μ. 

Μιχαηλ(δου-Νουάρου, iν π.Λαογραφ(q.13 (1950) 126Επ. 
1878. Σύμβασις τiiς Χαλέπας (Κρήτης), δι' )jς έπεξετά{Jη καΙ διετάχitη 1] 

πλήρης /φαρμογi] τοί! Όργανιχοϋ Νόμου (βλ. ετος 1868). 
1881. 'Εγκύκλιος πΚ Ίωακε(μ, περl διχαστηρ(ων, /δ. εν Έκ. Άλ. 1, 235. 
1897. Σαμιακος Kr'iJδιl;, τεDεlς εν 1σχύ·ί &πο τοϋ 1899, καταργη{Jεlς δ1 

διιi τοίi ~Αστικού Κώδικος. 

1903. Άστικος Κώδι!; Κρήτης (δπ' &ριit. 573), /ξ liρiJρων 1357. 

ΔΗΜΗΤΡ!ΟΣ Σ. ΓΚ!ΝΗΣ 



ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ ΥΣΙΝ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥ ΙΑ' ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 

ΙΙΡΟΣ ΣΩτΙΙΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ * 

Περl τα τέλη του ετους 1452 ή Η·έσις τiiς Κωνσταντινουπόλεως είχεν 
&ποβf] έξαιρετικώς κρίσιμος. <Ο Μωάμε& δεν &πέχρυπτε πλέον τfιν πρό&εσίν 
του να γίνυ τΟ ταχύτερον κύριος της βασιλευούσης. ΤΟ Βυζάντιον δΕν 1iδύ
νατο πλέον να &vαμένυ Clλληv βοήΗ·ειαν εl μη &πΩ η)ν Δύσιν. Πλiιν δμως 
εlς t(!ς χ(6ρας τf]ς ΔυτικΥις ΕUρώπης ή κατάστασις πάν Clλλο η εύνοϊκi} f}το 
δια τiιν δργάνωσιν σταυροφορίας VπΕρ τf]ς χριστιανικfις ~Ανατολijς. ·ο Κά
ρολος Ζ' εύρίσκετο περl τΟ τέλος τf]ς έπιχειρ1lσεως πρΟς έκδίωξιν τών 
"Αγγλων Εκ τiiς Γαλλίας καί, εLς Ίlv κατάστασιν έξανrλ1lσεως εUρίσκετο τΟ 
βασίλειον, δΕν f1δύνατο να γίνη σκέψις &ποστολlϊς στρατευμάτων Εναντίον τών 
Τούρκων. "Η ήττημένη ~Αγγλία, Οπου 1]δη 1]ρχιζε χαl ό πόλεμος niJν δύο 
Ρόδων, ουδόλως 1iτο διατεθ-ειμένη να Επέμβl]. CH γερμανιχ11 Αυτοκρατορία 
ιJπΟ τΟν &νίκανον Φρειδερίκον τΟν Γ' εύρίσκετο έν πλήρει &ναρχίq.. Εlς τiιν 
Βοημίαν δ Γε(bργιος Ποντίεμπραντ ήγεμο)ν χουσίτης δΕν εlχεν ουδεμίαν διά-
3εσιν να λάβu μέρος εlς σταυροφορία.v κηρυσσομένην VπΟ τοϋ Πάπα Νικο
λάου τοϋ Ε'. "'Οσον ?ιφορ(t είς τοUς ΣκανδηναυοUς καl τοUς Πσλωνούc, ούτοι 
Υιδιαφόρουv τελείως δια ηΧ μεσογειακα προβλήματα. Εlς τ1lν ~Ιταλί~\', ηlν 
Οποίαν συνέδεον μΕ ηlν Βυζαντι.νΥιν Αυτοκρατορίαν τόσοι δεσμοί, ό &γι:Ον 
μεταξU CΕνετίας καl του βασιλέως τf]ς Άραγώνος καl Νεαπόλεως, ~ Αλφόvσου 
τοϋ Ε' τοϋ Μεγαλοχάρδου, παρέλυε κάιtε πρό-θεσιν πρός ύπεράσπισιν τοϋ 
ΒυΤ , Δ ' , ~ ' '3" ) , δ Q , , ") " ~αντιου. υο κρατη εν τουτοις ησαν 1ιαν ιατευειμενα να ε ω·ουν εlς βοll-
itειαν τiiς Κωνσταντινουπόλεως, δ δοUξ τf}ς Βουργουνδίας, Φίλιππος δ • Αγα
{}ός, δ Οποίος προσέφερε τας ύπηρεσίας του είς τΟν Πάπαν Νικόλαον τΟν Ε' 
καl εlς τΟν αϋτοκράτορα Φρειδερίκον τΟν Γ' Λαl δστις, εαν ιJπεβοηΗείτο 
δεόντως, 1iδύνατο νι'ι: λάβη ένεργΟν μέρος είς την Ciμυναν τfις Κωνσταντινου

πόλεως καl ή Ούγγαρία, τf}ς όποίας ό &ντιβασιλεUς Γειόργιος Ούνυάδης, 
έχitρΟς &:διάλλακτος τών Τούρκων, έφαίνετο πρό-θυμος να &ποδυ{tfi εLς νέον 

άγώνα Εναντίον των. 

* Τ1)ν παρούσα'' μελέtην μετέφρασεν εκ του Γαλλικού πρωτοτύπου ή κυρία 
Εύρυδίκη Λάππα- Ζίtικα, fιν ό συγγραφεt'ις -&ερμΟΟς εύχαριστει 
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Παραμερίζοντες τδς μεταξU τού Κωνσταντίνου ΙΑ' κα't τού Πάπα Ν ι κο
λάου τοϋ Ε' διεξαχ3είσας διαπραγματεύσεις, {}δ &ρκεσ&ώμ.εν ένταϋθα είς τiιν 
μελέτην τών διαπραγματεύσεων Εκείνων τCις όποίας διεξ·ήγαγεν ό Αύτοκράτωρ 
με nlν Γένουαν, τi]ν Ούγγαρίαν, τΟν ~ Αλφόνσον τf]ς Άραγώνος καl τΟν 
Φρειδερίκον τΟν Γ', ζητών συνδρομην δια ηlν Ciμυναν τf]ς &:γωνιώσης fιδη 
αύτοκρατορίας. 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ !Α' Ο ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΥΑ 

<Η Γένουα, δπως καl ή "Ενετία, ωφειλον να ύπεραμυνθουν τών είς την 
'Ανατολην itέσεών των. 'Αλλ~ ένψ 1i "Ενετία διέκοψε τός σχέσεις της μk τΟν 
Μωάμεθ· καl -δπερησπίσ1tη τΟ Βυζάντιον, δΕν συνέβη τό 'ίδιον καl μΕ t1lν 
Γένουαν. Δια να &:ντιληψθ·ώμεν καλώς την δναντι τ1iς Κωνσταντινουπόλεως 
πολιτικi)ν τf}ς Γενούης, &νάγκη νU σημειω-&ούν δύο τινά : Πρr))τον, δτι δια
φορετικΊl ήτο ή {}έσις τf}ς Γενούης είς nlν Άνατολi]ν &πό τi]ν τΥ)ς Ένετίας. 
~Ενψ {) Γαληνοτάτη Δημοκρατία εlχεν Επιτύχει &:πΟ τοUς ΑUτοκράτορας προ
νόμιον ανεξαρτησίας έντΟς αl.ιτfΊς ταύτης τfις Πρωτευούσης, η Γένουα κατείχε 
μίαν συνοικίαν, είς προάστιον δμως· Επl τfις &ριστεράς Οχ{}ης τού Κερατίου 
Κόλπου δ Γαλατάς καl τΟ Πέραν 1iσαν Εντελώς άποκεχωρισμένα τΥίς Ελλη
νο ~ ενετικiϊς πόλεως. •Η Γένουα 1Ίδύνατο ν/ι Ελπίζη δτι ό Μωάμε{}, &ρκούμε
νος εlς ηlν κατάληψιν τf}ς Κωνσταντινουπόλεως, δΕν Ηα ήνώχf,ει τfιν γενουη
σιακην συνοικίαν. Δεύτερον, ή Γένουα κατ& πάσαν πιitανότητα, παρΟ: τός 
πολυαρίitμους &.ποικίας της, δΕν έφαίνετο εlς τα Ομματα τών Τούρκων τόσον 
έπι{}ετικiι καl Επικίνδυνος 8·αλασσοκράτειρα δσον ή Ένετία. "Η Γένουα 
περισσότερον ελαστικ1) καl διαλλαχτικ1l &πέναντί των Ύlλπιζεν Οτι -&α έτύγχα
νεν ευνοϊχf}ς μεταχειρίσεως έχ μέρους Μωάμει~· τοϋ Β'. Οϋτως Εξηγείται πώς 
ή Γένουα δΕν κατενόησε καλώς Ο τι ·Fι ϋπαρξίς της εlς nlν ~Α νατολ!)ν Ύ}το στε· 
νώς συνδεδεμένη μΕ τΥ)ν σωτηρίαν του Βυζαντίου, δι~ δ καl δΕν ένδιεφέρ{}η 
παψl. δια τΟν Γαλατάν καl πάλιν πολU μετρίως. Εlς nlν πραγματικότητα o'i. 
Εκεί Γενουήσιοι εVρέ{}ησαν υποχρεωμένοι ν&. κανονίσουν Εξ lδίας πρωτοβου
λίας τας σχέσεις των μ8 Κωνσταντίνον τΟν ΙΑ' καl :ΜωάμεD- τΟν Β'. 

Οί Γενουήσιοι τοϋ Γαλατά εlχον &πΟ μακρου &ντιληφ{tfι τi]ν κατάστα
σιν. <<Καl γdρ αύτοl είχον κατό. νοϋν &παραίτητον λογισμόν>>, λέγει ό ίστο· 
ρικΟς Δούκας ι, <<δτι Εr)ν η πόλις άλίρ καl τΟ φρούριον αυτών Ερημον γενή
σεται. "Εν τούτφ στείλαντες Εν τή Γενούq; προλαβι:Ον γραφCΧς δεόμενοι βοη-

1 Δο1'ικας, PG, 157, στ. 1073-1074, εκδ. Βόννης, 265. Βλ. Ν. Iorga, 
Notes et extraits ρour serνir 8. l'histoire des CΓOisades an X\le siecle, 

ΠΙ, Paris 1902, 274. 
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ιttείας ..... )>. ΤΟ διάβημα τοϋτο τοϋ Οποίου τi}ν χρονολογίαν παρασιωπQ: Ο 
Δούκας, -&α Εγινε πι-&ανώς κατα τΟ ψ&ινόπωρον τοίi 1452, Οπότε &πεπερα
τώΗη καl τΟ Επl τοϋ Βοσπόρου τουρχικΟν φρούριον, Ρούμελη- Χισσάρ. Οί 
Γενουήσιοι τοίi Γαλατά Εσυνειδητοποίησαν τότε &πολύτως τΟν Ciμεσον κίνδυ· 
νον τΟν Οποίον καl αlιrol διέτρεχαν, συνεπείq; της όριστικΎjς ρήξεως μετaξυ 
Κωνσταντίνου ΙΑ' καl Μωάμε{} Β'. Είναι Επίσης πι-&ανΟν Οτι καl δ Κων
σταντίνος IA' -&α Εκαμεν Εκχλησιν βοη-&είας είς τfιν Γένουα.ν διό. η)ν διάσω
σιν τiiς πρωτευούσης του. Πράγματι Ο ~Ιωάννης Ίουστινιάνης Εφ&ασε κατα 
τU τέλη ~Ιανουαρίου 1453 είς η)ν Κωνσταντινούπσl.ιv. Είς &πάντησιν τiiς 
αίηlσεως, τi}ν Οποίαν εlχον άπευ&ύνει οί ύπήκοοί της τοίi Γαλατά, ή Γένουα 
άνήγγειλε τόν &πόπλουν ένΟς πλοίου μΕ 500 Ciνδρας πρΟς έξασφάλισιν τfjς 
&μύνης τiiς αποικίας της. CH Δημοκρατία Εξουσιοδότει Εν λευκψ τους εν Γu
λατQ: ύπηκόους της να Ενεργήσουν Οπως κρίνουν καλύτερον δια τα συμφέ
ροντά της καl δια τα ίδικά των 1

• ΠολU ίσχνή, τfi &λη&είg, βοήιttεια ! ~Η 
Γένουα πρΟς τΟ τέλος πλέον τfjς πολιορκίας κατέβαλε, φαίνεται, νέαν προσ
πά-&ειαν καl &πέστειλε μερικ&.ς γαλέρας, &λλcΧ ή Κωνσταντινούπολις εlχεν llδη 
πέσει, πρlν καν αύται άποπλεύσουv. 'Ως δικαιολογίαν προέβαλεν ή Γένουα 
τΟν πόλεμον, τΟν Οποίον Ο 'Αλφόνσος τfϊς Άραγώνος διεξfιγεν Εναντίον της 
εΊς τi)v Κορσικiιν και κατα -&άλασσαν. ~Η άνακωχi} η)ν Οποίαν, μεσολαβήσει 
τοίi Πάπα, εlχον συνάψει οί δύο &ντίπαλοι, είχεν παραβιασ&η καl Ο είς Επέρ
ριπτε τi}ν εύftύνην εΊς τΟν άλλον 2

• Τίποτε δΕν δεικνύει ιiναργέστερον τΥιν 
άδυναμίαv της Εύρώπης, καl Ίδίg τiiς ~Ιταλίας, να δώσουν εν rέJ.σς εί.ς τcΧς 
διαμάχας των· &δυναμία liτις ύπήρξεν &ναμφισβητήτως μία άπΟ τός αίτίας 
τΥjς πτώσεως τοϋ Βυζαντίου. 

Την 13ην 'Απριλίου η Γένουα έκάλει «τους πολίτας της, τόσον τους 
έμπόρσυς δσον καl τους άξιωματικούς, τους κατοικοίiντας είς τi}ν "Ανατολήν, 
είς τfιν Μείζονα Θάλασσαν καl είς η)ν Συρίαν νι:Χ βοηfJ·ήσουν δι' Ολων τών 
δυνάμεών των τΟν έλληνα Αυτοκράτορα καi προπάντων τΟν Δεσπότην Δημή~ 
τριοv συνδεόμενον δι& φιλικών δεσμό}ν μΕ τΟν Δόγην Πέτρον τοίi Campo
fregoso» 3

• Ί-Ι Ciνευ Ενιttουσιασμού καl &:ρχετα άόριστος Εκκλησις αϋτη δΕν 
εlναι πρός τιμi}ν τfiς Γενούης. Οϋτω τα σπάνια αύτΟ: καl Ολίγον τι ϋποπτα 
8γγραφα μαρτυρούν Εν πάση περιπτώσει τi}ν ίσχνότητα τiϊς προσπα-θ-είας τijς 
Γενούης, f]τις &φijκεν έλεύf}ερον τΟν ροίiν τών γεγονότων, &ντι1%τως πρΟς 
τi}ν ~Ενετίαν, litις Εδρασε, πολυ άργα Εστω, άλλ' έv τούτοις εδρασε. Kal δμως 

1 Ν. Ι ο r g a, "Εν{}' &.νωt., 275. 
z Ε. ν i n c e η s, Histoire de la R6publique cle Genes, Η, Paris 1842, 

247-248. 
3 Ν. Ι ο r g a, "Εν{}' &νωτ., ΠΙ, 283. 
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' Γ~ "' 'ι η' 'Ενετία Επρόκειτο μΕ η)ν πτώσιν τijς Κωνσταντινου-η ενουα, οπως κα , - · · ' 
πόλεως, ν&. χάση τα είς τΥιν Άνατολ1)ν προνόμιά της. , 

Μολονότι Εφ{}ασεν έκ Γενούης ή Εκ 500 άνδρών Ενίσχυσις, οί Γενουη

σιοι τοίi Πέραν καl τού Γαλατά &ντελήφ-&ησαν καλώς τΥιν &νεπάρκειάν της 

καl Ελαβον δ/.α τα &ναγχαϊα μέτρα δια τi]ν &πομάκρυνσιν τfις &υέλλης, ή 

Οποία έπήρχετο άπειλητικ1Ί. 

ΚατΟ: πρώτον διεβεβαίωσαν τόν Σουλτάνον περl τiiς έπι-&υμίας των νU. 

διατηρήσουν είρήνην μετ' αUτοϋ. «Οί t(tlν τού Γαλατά Γε_:ουίται>>, λέγει ό 
').α. ' ' " ~~ ' -Α δριανουπό/ ει Δούκας 1

, <<καl πρΟ τοίi ε ,υείν τον τυραννον ετι ο ντα εν ν ~ , 
Εστειλαν ποέσβεις &γγέλλοντες ηlν εLς rχUτΟν άκραιφνfj φιλίαν καl άνανεουν

τες τα πρ~yεγραμμένα Εκτυπιδματα· καl αυτΌς &πελογείτο ώς φίλος αUτών 
εlναι καl r}διάσπαστος τfiς πρΟ; αlιτο\J:;: &γάπης, μόνον ~lll εύρεftώσι βοη· 

δοίίντες τfί πόλει χαl αUτοi ύπέσχοντο}). Ή πρεσβεία αϋτη 1lτις -&α Εστάλ1~ 

χατCι πάσαν πιι<)·ανότητα, τΟν Φεβρουάριον η &ρχας Μαρτίου τοίi 1453, &φσυ 
δ Μωάμεθ- δ Β' ειJρίσκετο &κόμη Εν Άνδριανουπόλει, βεβαίως -&α έχαρο

πο(ησε τΟν Σουλτάνον, δστις {}α άντελήφD-η Οτι 1l Ενωσις τών Χριστιανών 
διελύετο Υ)δη πρΟ τfjς &φίξεώς του. 

Παρit ταύτα, &ρχομένης της πολιορκίας τiiς Κωνσταντινουπόλεως, ή 

Επιρροη τfΊς Uπfρ τfΊς άντιστάσεως Εναντίον τών ΊΌύρχων μερίδος ηύξή·θη. 

Ό ~Ιοι•στινιανός, καl ό ~Iερώνυμος Μινόττο μΕ τοVς Ένετούς, πι{1-αν0ν να 

προέτρεψαν σftεναρώς τ<η)ς συμπατριώτας των, δπως πο/1εμήσουν π~ρα τ~ 

πλευρόν των. Άρι13-μός τις Γενουησίων έ-θ·ελοντών ηρχισε νcΧ διαπερg κατα 

τΟ μάλλον η ήττον κρυφίως t(\ ΧρυσοUν Κέρας. , . , 
·ο Λεονάοδος ό Χίος 2 καl Ο Δούκας 3 ε1ναι κατηγορηματιχοι. Μεταξυ 

τών ύπεοασπισ~ών τfjς Κωνσταντινουπόλεως ύπfjρξαν καl Γενουήσιοι. (Ο 
Δούκας ~ράφει Επl τού προκειμένου, << ... Εχοντες Εκ τσϋ Γαλατά μέρος οUκ 
Ολίγων άνδρών Ενόπλων, καl γόρ fισαν αUτοl δεικνύοντες άγάπην ... τοίς δΕ 
Ρωμαίοις κρύφα καl δια τijς νυχτΟς διαβr..tίνοντες τfιν ήμέραν πdσαν συμμα

χοϋντες fισαν' τi] δΕ Επιούση νυκτl Εναλλαττόμενοι άλλοι έν tiί πόλει καl 

αUτοl Εν τοίς ο'ίκοις καl τ(ρ φσσάτφ διέτριβον δι&. τΟ λαν&άνειν τοlις 

Τούρκους>>. 

ΔΕν γνωρ(ζομεν τfιν σπουδαιότητα τfjς οϋτω ύπΟ τών Γεvουησίων παρα

σχεθ-είσης πρΟς τιΊν Κωνστανηνούπολιν βοη13-είας. Πι{}ανΟν άλλωστε μέρος 

τών Εδελοντών τούτων να προσήρχετο κατα περιόδους πρΟς ένίσχυσι ν τών 

Βυζαντινών καl κατόπιν να έnέστρεφεν είς τΟν Γαλατάν πρΟς Επιτήρησιν 

l Δούκα ς, PG, 157 I στ. 1075-1076, εκδ. ΒόννηςΙ 267. 
2 Λεονδ.ρδου τοϋ Χίου, 'Αναφορα είς τον παπαν ικο.αον ' ' Ν "1 Ε" (PG, 

159, σt. 929), 
3 Δούκας, PG, 157, στ. 1085-1086, €κδ. Βόννης, 275. 
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τών τειχών, Οσάκις αί σχέσεις μεταξU Γαλατά καl Μωάμε{} &ξύνοντο. cΌσον 

άφορg ε1ς η)ν έπίσημον στάσιν του Ποδεστάrου χαl τών συνεργατών του, 
οUδΕν γνωρίζομεν. Είναι εUλογον δτι 1<}α ηUχοντο τt)ν νίκην tών <Ελλήνων 
κατ& τών Τούρκων χωρlς να παύουν δμως να κάμνουν είς τΟν Μωάμε{} Β' 
προτάσεις πρΟς τΟ {}εα{Ηiναι μάλλον. <ΙΟπως καl αν fχη τΟ πράγμα, δ Γαλατάς, 

ώς έκ τf}ς {}έσεώς του, <<Επαμφοτέριζε». 

Πράγματι ό Μωάμεθ, άμα τfi άφίξει του πρΟ τfις Κωνσταντινουπόλεως, 
ήΗέλησε να {}έστι UπΟ δοκιμασίαν τας συμπα&είας τών Uποτι{}-εμένων συμμά
χων του. Ό Όρμπάν, δ Εφευρέτης του μεγάλου τουρκικού πυρr·βόλου, έχρειά
ζετο επειτα άπΩ κάi1ε βολt)ν μεγάλην ποσότητα έλαίου δια να ψυχραίνη καl 

λιπαίνη τα τεράστια πυροβόλα του. <Ο Γαλατάς έπρομήίJευε τt)ν &ναγκωοίi~ 
σαν ποσότητα λιπαράς ούσίας. 

Παρ~ Ολα ταύτα ό Μωάμεθ Β' δεν ήτο δuνατΟν να &y\'Oii, δτι ol Γε
νουήσιοι ηlJχοντο κaτα βά{}ος ηlv νίκηy Κωνσταντίνου τού ΤΑ' καl δτι έι'tε
λονταi Γενουήσιοι έμάχοντο είς τας γραμμό.ς τών ύπερασπιστών τf}ς Κων
σταντινουπόλεως. Δια να μη πλευροκοπη{}ii λοιπΟν η 'ίσως καl δια να δFίξη 

είς τοUς Γεvουησίους δτι δΕν Εξηπατάτο άπΩ τU. τεχνάσματά των, ένεπιστεύθη 
μέρος τών στρατευμάτων εlς τΟν συγγενfι του Ζαγαν - Πασά, δστις, πρΟς με
γάλον τρόμον τι:iη' Γενουησίων, fιλΗε καl έστρατοπέδευσεν Οπισι1εν τού Πέραν 
καl του Γαλατά I. 'Έκτοτε πάν α'ίσ{}ημα άσφαλείας έξέλιπε μεταξU τά)ν 
Γενουησίων. 

Είναι πιίtανΟν δτι εlς τΟν Γαλατάν ή μερlς τών ΊΌυρκοφίλων καl ή 
τών Uπfρ της Επεμβάσεως fισαν σχεδΟν ισόπαλοι, τΟ δε δράμα τών Γενουη
σίων ένέχειτο άκριβώς εlς τΟ δτι δΕν ί1δυvή{}ησαν να έχλέξουν. ΚατfL τi]v 
διάβασιν τοϋ τουρκικού στόλου εlς τΟν Κεράτιον Κόλπον 2 δΕν έπενfβησα,·. 
'Εν τούτοις έκινδύνευον να εύρεθοίιv τελείως &ποκεκομμένοι άπΟ τιlν Κων· 
σταντινούπολιν. ΤΟ «διπλΟ παιγνίδι» έγίνετο έπικίνδυνον. Έπl πλέον, δtε 
τiιν νύκτα τΥjς 28 Άπριλίου 1453 οί πολιορκημένοι ή&έλησαν να πυρπολΊl
σουv τΟν τουρκικΟν στόλον, δστις τοUς έκύχλωνε, άπέτυχοι·. Καl τοϋτο κατr} 
τΟν Δούχαν \ διότι οί Γενουήσιοι τοί:i Γαλατά, Εν γνό)σει τού σχεδίου τού 
Ίουστινιάνη, Επληροφόρησαν περl αUτοϋ τοUς Τούρκοι•ς. Κατα τΟν Σφραν
τζΥjν 4

, οί Τούρκοι τΟ Εμα~ον άπΩ αVτομολήσαντα δοίiλον. Εlναι πι-&ανώτε-

1 Η. ν a s t, Le cardinal Bessarion, Paris 1878, 200. 
2 G. S c h 1 u ηι b e ι· g e r, Le siege le prise et le sac de Constantinop1e 

paι- les Turcs en 1453, Paris HJ22, 158- 160. 
3 Δούκα ς, PG, 157, στ. 1089ΑΒ, Εκδ. Βόννη ς, 277. 
4 Σφραντζης, 259,275 (Βόνν.). Ούτος διαπιστώνει εLς ώρισμένα σημεία 

συμφωνία ν μεταξit Γε'\'ούης καί Τούρκων. Βλ. G. S c l1l u ιη 1) e ι· g e Γ, "Εν·&' άνωτ., 
169-181. 
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ρον δτι οί Γενουήσιοι, μολονότι &ρκούντως κλίνοντες πρΟς προδοσίαν, δΕν 
έπρόδωσαν δμως nlv Ciμυναν. cO ΣφραντζΥjς προσ-θ-έτει δτι οί 40 νεαροl 
11ρωες, οϊτινες &πήρτιζον τcl σώμα τών <<κομμάντος», τΟ ιΞ:πιφορτισμένον νΟ: 
καύση τα τουρκιχα πλοία διU. του Uγροίi πυρός, συνελήφ{}·ησα,, αlχμάλωτοι 
και έξετελέσ-θ11σαν ηΊν έπομένην ύπΟ τα Ομματα τών πολιορκουμένων. "Η 
άποτuχία αϋrη προεχάλεσε βιαίας &νrεγκλήσεις μεταξU Γενουησίων καl "Ενε· 
τών, οϊτινες &λληλοκατηγοροίiντο ό)ς ύπαίτιοι, έχρειάσ&η δΕ να έπέμβη 
αUτοπροσώπως ό Κωνσταντίνος ΤΑ' δια να &ποχατασηlσn τt)v τάξιν καl ηlv 
Ίlσυχίαν, Ίκετεύων τοUς φιλονεικοUντας να μΊl προσ{Ηωυν εlς τα δεινα του 
Εξωτερικού πολέμου καl τας μεταξU τών συμμάχων διενέξεις 1 • "Αλλως τε καl 
οί τοϋ Γαλατα συντόμως άντελΊlφ{}ησαν δτι τΟ <<διπλΟ παιγνίδι» καl ή προ
δοσία-έcΧν βεβαίως έγένεrο τοιαύτη-&νταμείβονται πολU κακώς Πράγματι 
τfιν έπομένην οί Τοϋρκοι έβύ-&ιζον Ciνευ προειδοποι1lσεως Εν γενουησιακΟν 
πλοίον, προφασιζόμενοι δτι είχε πλησιάσει πολU τΟν δι<}ωμανικΟ:ν στόλον. 
Πρεσβεία διαμαρτυρίας σταλεϊσα παρU τών Γενουησίων τού Γαλατά πρΟς 
τΟν 1\tlωάμε-θ, &πεπέμφ{}-·η σκαιότατα. 

Οί βυζανrινοl ίσωρικοl fκριναν αυστηρότατα τ1lν στάσιv τών Γενοuη~ 
σίων, o'L δf: λατίνοι χρονογράφοι δεν παρέλειψαν Επίσης να καταγγείλουν τας 
ροδοσ ' 'Α') ~ , \ c ' ' ~ δ' ' οι Ι ;τ ιας των. r, ~α και οι μεν και οί ι ε φαινεrαι οτι παρεσυρ11·ησαv κατα 

μέγα μέρος; &πΟ τα πά8-η των. Οί Γενουήσι.οι είχον διαδηλώσει ηΊν οUδετε
ρότητά των κατιl t1lν σύγκρουσιν, ιfιστε κα{}ίστατο άρχετα δύσκολον δι~ αUτοUς 
νr} λάβουν ΕπισΊlμως μέρος υπερ του ένΟς 11 του έτέρου τών Εμπολέμων. 
Άναμφισβηr,ήτως Εβο1lθησαν τΟ Βυζάντιον, κρυφίως Όμως. 'Εξ ().λλου είναι 
έπίσης βέβαιον δτι προσέφεραν μερικUς ύπηρεσίας εlς τΟν Σουλτάνον έπl τiϊ 
έλπίδι vU. Επιτύχουν, Clν τ:Ο ΒυζrJ.ντιον Επιπrεv, παραδεκτοUς δπωσδι1ποτε 
δρους. co 1\-Ιωάμε-θ· αηωστε δf:ν έξηπατclrο γνωρίζων πολU καλώς τα πρα
γματιχU α'ίσθ,1lματα τών Γενουησίων &.πέναντί του, τοUς τΟ &.πέδειξε δf: &.ργό
τερον. Ε'ίς t1~lν πραγματικότητα 11 ουδετερότης τοϋ Γαλατα, t1~)'V Οποίαν έσε
βάσι1η &πολύτως ό Μωάμε{t 13', Uπiϊρξε δια τοUς "'Ελλην.Jς &νεκτιμ1Ίτου 
&ξίας. Χάρις εις aVτt)ν τΟ Βυζάντιον Ίiδυν1l&η-παρα ηΊν δλιγάρι{}μον φρου
ράν του~να &.ντιστα{}iϊ έπi τοσοίΊτον χρόνον 2

• Βεβαίως, -κατα τΟν Λεοvάρ
δον τΟν Χίο ν 3

, ιl Γένουα ?όφειλε να Επέμβη &ναφανδΟν παρα τΟ πλευρΟν 
τcΟν βυζαντινcΟν. «Κατα τι)ν γνώμην μου», γρriφει, <<φανερΟς πόλεμος Εξ 
&ρχliς τΥjς πολιορκίας {}·α Ύjτσ προτιμότερος δια τοUς κατοίκους του Πέραν 

1 G. SchlιιnΊbeΓg-er-, 'Έ·νi}' ύ.vωτ., 181. 
2 Ό Peaι-s Εδειξε σαφ&ς τα Οφέλη τcΊ. όποια ciJ"tεκόμισε τΟ Βuζά·ντιον εκ τfjς 

ουδετερότητας τοϋ Γαλατa:. Βλ. G. S c 111 u m b e r g e r, "Ενf1.> άνωτ., 150-151, 
252-253. 

8 Λ ε ο ν ύ. ρ δ ο ς Χ ιΌ ς, PG, 159, στ. 929. 
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απο μίαν τοιαύτην κατ' Επίφασιν εl.ρήνην». ΔΕν πρέπει Εν τούτοις να λησμο· 
νη-&ϋ δτι δ Γαλατάς ύπΥjρξεν Ciσυ/ων δι& τοljς ΟΈλληνας τους δυνη-&έντας να 
διαφύγουν &πΟ τους Τούρκους. Έπl πλέον Εγκαταλελειμμένοι κατ' οϋσίαν 
&πΟ nlν μητρόπολιν καl Ciνευ ούδεμιdς &πολύτως Ελπίδος βοη&είας &πΟ η)ν 
πολιορκημένην Κωνσααντινούπολιν, οί Γενου1)σιοι δΕν {}(Χ l1δύν<!ντο νΟ: &ντι
στοϋν Επl πολύ, εαv έκ1lρυσσον τΟν πόλεμον κατα τοϋ Μωάμε{} Β'. Ή έπέμ
βασίς των έξ &:λλου Ολίγον {}c) Επεβράδυνε τf)ν πτώσιν τΥις πρωτευούσης. Φαί~ 
νεται λοιπΟν διι εlς ηlν πραγματικότητα οί Γενουήσιοι μόνον κατii τΟ ημισυ 
Εφερον η)ν εϋι9·ύνην τοϋ <<διπλοϋ παιγ·νιδίου» τΟ Οποίον ΤJναγκάσ{}ησαν να 
διεξαγάγουν κατα τΟ διάστημα τfjς πολιορκίας τΥiς Κωνσταντινουπόλεως. 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Ο !Α' ΚΑΙ Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Ποiα ύπiiρξαν τa aποτελέσματα των εκκλ1]σεωv τοϋ Κωνσταντίνου ΙΑ' 
του Δραγάτση πρΟς η)ν Οϋγγαρίαν, τΟ βασίλειον τΥjς Νεαπόλεως καl τf]ν 

γερμανικ1)ν αUτοκρατορίαν ; 
ΤΟ Ηέμα τοϋτο fH Εξετάσω μεν :ωτωτέρω. 
Μετα η)ν Υiττάv του είς τΟ Κοσσυφοπέδιον, δ 'Ιωάννης Ούνυάδης, 

μόλις διαφυγ0Jν η) ν καταστροφήν, έπέστρεψεν rΊποτεθ-αρρημένος εlς η) ν 

ΟUyyαρίαv. Κατα ·ηΊν &νάρρησιν τοίi Μωάμε& Β', καl δη πρΟ τiiς &ναχωρή
σεώς του ε\.ς ΜικρCιν Άσίαν Εναντίον τοίi Σουλτάνου τ'iϊ.ς Καραμανίας κατα 

τους πρώτους μΥjνας τοϋ 1451, ό Ίωάνvης Ούνυάδης είχεν &ποφασίσει τi]v 
Uπογραφ1)ν είρήνης μετα τών Τούρκων καl ε'f.χε συνάψει &νακωχ1)ν δια 

τρία Ετη 1
• 

~Εν τούτοις δτε ό Κωνσταντίνος ΙΑ' &:πηύ-θ·υνε πρΟς ηΊν Εl!ρώπην τr)ς 

έχκλήσεις του, ό ~Ιωάννης ΟUνυάδης προσεφέρ-θη &φ~ έαυτοϋ, ώς φαίνεται, 

να δοκιμάση δια μίαν Ετι φοραν nlν τύχην του 2
• co ΟUνυάδης Εζήτει &π Ο 

τΟν Κωνσταντίνον ΙΑ' νά του παραχωρ1lση τi]ν Σηλυβρίαν η τi)ν Μεσημ

βρίαν, flτις Ciλλωστε -θ·α παρέμενεν ύπΟ τi1ν βυζαντιη)ν Επικυριαρχίαν, καl 
η)ν όποί.αν ούτος Εμελλε να χρησιμοποι11ση μόνον δJς βάσιν ΕπιχειρΊ)σεων. 
cy πέσχετο δΕ να χρησιμοποιιlση δια την κατοχi}ν τοϋ νέου του φεούδου 

πολυάρι{}μα στρατεύματα. Εlς περίπτωσιν πολέμου μεταξV Τούρκων καl 

βυζαντινΥjς Αυτοκρατορίας 13·0:. Ελάμβανε μfρος παριl. τΟ πλευρΟν τοϋ έπιχυ

ριάρχου του αUτοκράτορος. 

cO Κωνσταντίνος ΙΑ' Εδέχ-θη προ-θ-υμότατα nlν πολύτιμον αl!nlν καl 

1 Δούκα ς~ PG~ 157 1 στ. 1035- 1036, 8χ.δ. Βόν·νης~ 233, 
2 Σ φ ρ υ. ν τ ζ η ς~ PG, 156 1 στ, 913-914, f'κδ. Βόννης, 327. 
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συμφέρ?υσαν σ-υνδ~ρομ1lν, &φοίJ μάλιστα 1l Λ1εσημβρία, η)ν Οποίαν προέ-
κρινε να παραχωρηση εlς η)ν Οlιγγαρίαν ώς φέουδον -0 α' 'ε'με ' ' ' 

~ _ οο , υ . νε υπο την 

~υριαρχ~α~ τ1;ς _Αυτο~ρατ?ρίας. co Σφραντζfjς, εlς τΟ αύτΟ χωρίον, βεβαιοί 
οτι «Και ως εγενετο η μαχη, Εδό-D·η αύτψ η Μεσημβρία χατα η)ν Εκείνου 
α'ίτησιν καl τΟ χρυσόβουλλοv δι" ΕμοίJ Εγράφη καl δ γαμβρΟς Θεοδοσίου τοϋ 
Κυπρίου δ του Μιχω)λ υLΟς Εκόμισε τΩ χρυσόβουλλον πρΟς "'Ιαγκον>>. 

I το χρυσό~ο~λλον δ~ν ε,~ίtασε, κ~τα πaσαν πιt}ανότητα, εLς τΟν προορι-
σμον rου, κα{} ο σον δεν εχομεν ουδεμίαν εvδειξιν δτι δ Ούvυάδ11 ") β. 

t}' Cl " δ, , ς ε .α ε 
και ενα οιον ηποτε τροπον μέρος εlς n)v Ο:μυναν της Κωνσταντινουπόλεως 

"~το φ~σικΟ~ να ύπέ{}εσε; οΏτος, Οτι ό Κωνσταντίνος ΙΑ' είχε προτιμ11σε~ 
να χρατησu την Μεσημβριαv. 

, co Δ~ύκας μdς λέγει 1 δτι δ ΊωrJ.ννης Ούνυάδης είχcν &ποστεί.λει δια 
πρεσβεως επιστολ1)ν εlς τΟν 1\-iωάμεθ ΒΊ Εξηγώv δτι {ι Οuγγαρία .a.' " " ~ _ , υα ηγετο 

ι~ως εκ των γεγονοτων εlς τ1)ν λύσιν rfjς πρΟ δύο Ετών συvαφ{}είσης &νακω-
χη~. Kan: Οσον κατCι τΟ Ετος αUτΟ ό νεαρΌς Λαδίσλαος ό μετα τΟν itάνατον 
t~υ ~α:ρος του ,γενvη~είς, Εστέφθ-η αUτοχράτωρ τών Ρωμαίων, χειραφετηitεlς 
δε της επιτροπειας του 'Ιωάννου, &νέίιαβε τiιν διοίκησιν τοϋ βασιλείου. 

Ό "Ιωάννης ΟUνυάδης Εξ CΟ.λου φαίνεται Οτι Εγοαψεν εl.ς τΟν Σου/τα'-
~u ' ' "' ι 

νον : << ~γω την βασιλείαν παρέδωκα τψ χυρίφ μου καl dπΟ τοίi νϋν ol!x 

:tμ~ ωϋ δεφεvδεύειν α Uτrεσχέι~ην. λάβε τα δγγραφα α δδωκας καl δΟς τα 
ημετερα καl δσο tl)ς βούλει μετU του QηγΟς τfjς ΟUγγuρίας.» 2. 

Έν τούτοις, &φοU dνέφερε ωUς &νωτέρω λόγους, οί όποίοι φαίνονται 
π~ομηνύοντ,ες η~ν πρ?σεχfj Επέμβασιν τfjς 01Jγγηρίας ύπfρ τfjς βυζαντινijς 
~υτ~Ικρατοριας, ο Δουκας καtηγορε"ί τΟν πρέσβυν τοϋ 'Ιωάννου ουνυάδου, 
οτι εδ~σε συμβουλΟ:.ς είς τοUς ΊΌύρχους δια τi1ν εU&υβολίαν τού βαρέος πυρο
βολικου των καl πιστεύει Οτι ό Οlίγγρος &πεσταλμΕνος Ενήργει σϋτω συιι· 
~ώ~ως πρ~ς ~δ;γίας του κυρίου του. Έν συνεχείq, ό Δούκας Εξηiιεί, δτι τλv 
:σπεραν ~της ,μαχ:~ τοίi Κοσσυφοπεδίου ό ~Ιωrίννης ΟUνuάδης Ύ}χουσεν 
εκ τινος ερημιτου η Επαίτου τf]ν πρόρρησιν, δτι μόνη 11 πτώσις τiϊι.:; Κων

σ:αντι~ουπ~λεω~~1lδ~vατο να dναχαιτίση τi}v προέλασιν τών Τούρχ~uν χαl 
την προς την Ευρωπην Εξόρμησίν των. Έπιτευχιιrέvτος τού σκοπού των 
το~του,~ οί Τοϋρχοι &cl Εμενον Lχανοποιημέvοι. Οϋτω, κατΟ:. τΟν Δούκαν, Εξη
γειται η παρατηρη&είσα κατόπιν &δράvεια τών ΟUγγρων. 

'Γ' ' _cι- ~ ' ' ι να σκεφvη κανεις δια τιΙς &πάψεις αϋτUς τοϋ Δούκα · ~Αναμφιβό-
λ~ς ,η στάσις τού 'Ιωάννου ΟUνυάδου δΕν είναι πολU σαφ 1lς: 'Εν τούτοις 
τον Ιανουάριον τοϋ 1453, ό Λαδίσλαος έδέχ{}η πρεσβείαν τοϋ Κωνσταντί
νου ΙΑ Ί βαι'tέως δΕ σuγχινηι9έvτες πρΟ τής &γωνίας τού αϋτοκράτορος ό 

1 Δούκα ς, PG, 157, στ. 1083 -1086, f'κδ. Βόννη ς, 273-275. 
2 Ν. Ι ο r g· a, "Εν&' dνωτ., Π, 486. 
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Λαδίσλαος καl ό ~ΑντιβασιλεUς τΟν διεβεβαίωσαν περί τfίς άπολύτου συμπα
&είας των, αυ&ωρεl δΕ εγραψαν εlς τΟν πάπαν Νικόλαον τΟν Ε' ζητοϋντες 
Οδηγίας καl δηλούντες συγχρόνως δτι είναι ετοιμοι, συμφώνως πρΟς την 
Ενδοξον παράδοσιν τiϊς Χριστιανικωτάτης Ούγγαρίας, νΟ: λάβουν ένεργΟν 
μέρος εϊς nlv έναντίον τών Τούρκων Σταυροφορίαν τΥjς Δύσεως. Προκύπτει 
Ο&εν δτι {}Ct κατεβάλλετο σοβαρα προσπάilεια έκ μέρους τr)ς 01Jγγαρίας, άλλ~ 
ό πάπας δΕν &πήντησεν έγκαίρως. 

CH άλή&εια είναι, δτι κατCι τΟ Εαρ τοϋ Lδίου Ετους 1453 μεταξυ Μαρ
τίου καl "Ιουνίου δ βασιλεUς Λαδίσλαος καί ό Ούνυάδης Εδωσαν πολi> μεγα
λυτέραν προσοχΥ)ν εlς τιJ.ς προτάσεις τiiς Φλωρεντίας, 1'1 όποία τοUς παρεκίνει 
να εισβάλουν ε'ίς τΟ Φριούλ, κτΥjσιν τf)ς CΕνετίας. ~Εν συντόμ(Q, ή lταλικ}l 
&ναρχία έξηκολούfl-ει -να εlναι καtαφανής. ~Εχρειάσf}η να &πειληfJ·Ό &π~ ευ
&είας 11 Οlιγγαρία ύπΟ τoi.i :Μωάμε& Β' δια να δρ&ω&lϊ Εναντίον του και να 
καταφέριι εLς τΟν &ήττητον σουλτάνο-ν t1~JV συντριπτικ1lν Ίlτταν τού Βελι
γραδ(ου. 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ !Α' ΚΑΙ ΑΑΦΟΝΣΟΣ Ε' ΤΗΣ ΑΡΑΓΩΝΟΣ 

<Ο βασιλεuς τiϊς Άραγwνος κα\ τijς Νεαπόλεως, 'Αλφόνσος Χριστιανός, 
συγχρόνως δΕ λίαν φιλόδοξος, Εσκέπτετο σαβαρώς εαv οlιχl νΟ: &ντικατα
στήσn το~,ς βυζαντινοUς αύτοκράτορας ί.δρύω-ν νέαν λατινικ1lν Αύτοκρατορίαν 
εlς τf]ν Άνατολ1lν, τοlιλάχιστον δμως -ν&. Επέμβιι Ενεργώς ε'ίς τ1lν &μυναν τοϋ 
Βυζαντίου. Οϋτως εUρίσχετο πρΟ καιρού εlς σχέσεις μετιΧ τοϊi Κωνσταντί
νου ΙΛ' καl πρΟ τΥjς &ναρρ1lσεώς του εϊς τΟν αlιτοκρατορικΟν {}ρόνον. Πρά
γματι εtς τaς 22 Αvγούστου 1448, ό 'Αλφόνσος Ε' τiϊς Άραγwνος εγραφε 
πρΟς τΟν Κωνσταντίνον, δστις Υιτο &κόμη άπλώς Δεσπότης του :Μορέως, Επι~ 
στολfιν δι&. τfις Οποίας Εδικαιολογεϊ:το διότι δfν ε1χε δυνηftfj πρΟ δύο έτ(:Ον 
ν&. τΟν βοη&ήσιι Εναντίον των Τούρκων', καl τοϋτο παρ~ δλας τ&ς έπισ11-
μους υποσχέσεις βοηitείας τUς Οποίας, φαίνεται, του εlχε δώσει. Άλλ~ 1'1 

έν ~Ιταλίg κατάστασις τΟν εlχεν Εμποδίσει <<με τ&ς περιπετείας, αϊτινες &δια~ 
κόπως διεδέχοντο &λλήλας ώς οί κρίκοι &λύσεως.» ΊΌVτο δε Εγένετο καl 
μέχρι τέλους 'l aφορμη τϊiς Ίταλικijς ολιγωρίας. 

~Εν τούτοις αί. Επαφαι μεταξU τού Κωνσταντίνου ΙΑ' καl τοϋ Άλφόν~ 
σου Ε' Εξηκολού{}ησαν συχναl και φιλικαί, τΟ) 1451 μάλιστα Ο ~Αλφόν~ 
σος Ε' ύπέγραφεν σύμφωνον συμμαχίας μετU το·ίi f1δελφοίi του Κωνσταντί~ 
νου Δραγάτση, του Δεσπότου Δημητρίου 2

• <Ότε δΕ δ κίνδυνος διεγράφη 

ι \Υ. Χ ο r d e η, Das Papsttum und Byzanz, Berlin 1903, 137. 
2 Ν. Ι ο r g a, 'Έν-θ·' δ.νωτ., Π, 453. 
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σαφώς καl ό ΚωνσταντΙνος ΙΑ' &πηύ&υ\'Ε nlς Εχκλ1lσεις του ποΟ-- η']ν Δύ ι , ~δ' c ~ , _ ~ ~ σ ν, 
το τε ι ι ως ο Αλφονσος της ~ Λ_ραγώνος προσέφερε-ν ε/{ νέου η) ν βοΜ}ειάν 
του εLς τΟ Βυζάντιον. CO Σφραντζfjς γράφει ' : << ... δωρηfJΥ}ναι αυτ&) ηlν 
Λflμνον έζ1lrει καl Εσηται κατc't. τών Τούρκων δια {)αλάσσης &εi καl υπε~ τη,.. 
πόλεως Εν &νάγκη βοή&εια· καl έπράττετο.>> ~Αλλα συντόμως καl δια πολλο~ 
ση)ν φορΟ:ν δ 'Αλφόνσος Ε' Εδείχ{}η καl πάλιν άνίκανος να τηρ1lση τ&ς υπο
χρεώσεις του Εξ αίτίας της Εν Ίταλίq καταστάσεως. Αί. διαποαγματεύσεις 
αύται εΙναι, ώς φαίνεται, προγενέστεραι τoi.i ~Ιανουαρίου 1453' διο'τι " , 
c ~1 , , , οrα1 
ο οuστινιανης Εφ&ασεν εlς τΟ Βυζάντιον, ό Κωνσταντίνος ΙΑ' του ποοσέ
φερεν τi]ν Λijμvov τi]ν όποίαν δ 'Αλφόνσος Ε' τijς 'Αραγwvος δεν' ε!χε 
δ~~- ' . 

Ουχ Ίlττον δ τελευταίος οUτος έπε&ύμει να πράξη τι υπΕρ τού Βυζαν
τίου. "Η σύμμαχός του Ένετία του Εγραφε πράγματι τΟν Φεβρουάριον τοϊi 
14~3 ' ~ ' ' c , ' 
c ? ~ροτρεπουσα αυτον, να ενωση τα ς προσπα&είας του μΕ τιJ:ς ϊδικάς της 

υπερ της Κωvσταντι νουπολεως 2
• ΤΟν Μάρτιο-ν Επίσης τοϋ 1453, ό "Α λ ό·ν-

Ε' 'δ' Q ' ' ' φ σος ε εχυη τινα ονοματι Ι\fιχω)λ Τραππέριον, σταλένrα άπΟ τΟν Κων-

σταντίνον ΙΑ'. ~a Τραππέριος ούτος ήτο Επιφορτισμένος να ζητtlση δια μίαν 
Ετι φοριlν η)ν βο11i}ειαν τού ~ Αλφόνσου Ε' και τρόφιμα δια τ1)ν πρωτεύου
σαν 3

• Συνεπείq τfiς πρεσβείας αύτfίς ό ~Αλφόνσος Ε' τfjς "Αραγώνος έζήτησεν 
α,πο τΟν Δόyην της CΕνετίας Φραγκίσκον Φόσκαρινl πλοΙον διΟ: να μεταφέρη 
εις Κωνσταντινούπολιν 400 άμάξια σίτου, προερχόμενα άπΩ τ&ς Εν Σι
κελίg κτήσεις του. ,Αρά γε τΟ πλοΙον αlιτΟ συγκατηριfJ,μείτο μεταξiι Εκεί· 
νων τcl όποία διέσπασαν τΟν &ποκλεισμΟv τfjς Κωνσταντινουπόλεως η)ν 20i]ν 
"Απριλίου 1453; ΔυνατΟν τοϋτο, E&v ό Τραππέριος είχεν Επιτύχει να Επι-
σπευitή ό &πόπλους του 4 • " 

"Ολίγον &ργότερον δεύτερος βυζαντινΌς aπεσταλμένος παρουσιάζετο είς 
η1ν αUλ1)ν τοίί βασιλέως τfjς Νεαπόλεως, ό Μανουl)'λ "Λγγελος Παλαιολόγος. 
'!;Η το καi οiίτος Επιφορτισμένος να διαπραγματευ&ιϊ ''έαν &.γορΟ:ν σίτου. Οί 
δροι της &γοραπωλησίας είναι, dλλωσι;ε, έvδεικτικοl τών ελπίδων, ας Εξηκο/ιού~ 
-θ·:ι ~"α τρέ,φn 11 ΕUρώπη δσον &φορiϊ εtς τΟ Βυζά-ντιον. co σίτος, π~άγματι, 
't~α εφορrωνετο είς τΥιν Μανφρεδονίαv Επl δύο Ενετικών πλοίων τα όποία &α 
&πέπλεον δια Κωνσταντινούπολιν τΟν Μά.ίον τοϋ 1453, -θ·& μετεφέρετο δΕ 
μέχρι του τόπου τοϋ προορισμοϊi του «δι~ Εξόδων καl υπ~ εύ&ύνην του 

1 Σ φ ρ α ν τ ζ η ς, ΡGι 156, στ. 913- 914, εκδ. Βόννη ς, 327. 
2 Ν. Ι ο r g a, "Εν{}' άνωτ., ΙΙΙ, 280- 281. 
s C. Μ a r i n e s c ο, Contribution a l'histoire des relations economiques 

entre l'E~pire byzantin 1 1a Sicile et le ro).τaume de Nap1es de 1419 a 1453 . 
\le Congres Intern. des Et. Βγz. 1936, 211-212. 

4 C. Μ a r i n e s c ο, 'Ένf)·" δ.νωτ. 
1 
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πωλητού>>. ~ΕΟ:ν βεβαίως 1i Ένετία καl ό βασιλεUς τfίς Άραγώνος έπίστευον 
τότε, Οτι 1l βυζαντιν1l αUτοχρατρία εLχεν &νεπανορ-θώτως &πολεσiΗi, δf:ν {}·U 

διεχινδύνευον, κατδ: πάσαν πιι'Ί-ανότητα, τελείως &νωφελώς, η μΕν τα πλοίά 

της, ό δf: τΟ:ς προμη-θείας του. Φαίνεται βέβαιον, Οτι {J Εύρώπη llρχιζε 

πλέον να συyκινfjται χαl δτι προητοιμάζετο σοβαρώς να f:λθ-η εις βοll~ειαν 

του Κωνσταντίνου ΙΑ'· &λλ" ό ΙVΙωάμεθ· Β', συνcιδι1ς καl αlJτΟς τΥJν έπερ~ 
' ' ) 'β ' • ' χομένην κατ" αυτοϋ &πειλliν, εκρινε φρονιμωτερον να προ ια η την ουτικην 

civτεπί{}εσιν καl να τ-ΙJν &ντιμετωπίση εχων ηδη τfιν Κωνσταντινούπολιν VπΟ 
nlv Εξουσίαν του. Οϋτω πως η πρΟς τΟ Βυζάντιον βο1l-θΗα τόσον τού ~Αλ

φόνσου Ε' τfjς ~Αραγώνος Οσοy καl 1'Ί τfjς ·Ενετίας παρέμειναν εLς τΟ στά

διον τiiς συλλήψεως. CH διαπίάτωσις αϋτη, εστω καl εαν κατά τι μειώνει, 
δ8ν Εξαλείφει Ομως οUδόλως nlν βαρείαν εί',{}ύνην τfίς Δύσεως δια τi)ν πτώσιν 

τfις βυζαντινης αυτοκρατορίας. 

Ο ΚΩΝΣΊΆΝτΙΝΟΣ ΙΑ' ΚΑΙ Ο ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Γ' 

eo Φρειδερίκος ό Γ' βλέπων δτι 1'Ί κρίσιμος κατάστασις τΥ]ς Κωνσταντι

νουπόλεως &πησχόλει όλονΕν καl περισσότερον τδ.ς δυνάμεις τfjς κεντρικfjς 

καl μεσογειακfjς Ευρώπης, ΕσκέφΗη δη ΟJφειλεν ()πωσδήποτε να &σκήση καl 

αϋτΟς ηlv αύτοκρατορικ1lν του Εξουσίαν, εστω καl μόνον δια λόγων. 

Πλ1lρης ύπερηφανείας &κόμη δια t1lν ύπΟ τοίi πάπα στέψιν του ηlν 

19ην Μαρτίου 1452, ό Φρειδερίκος Γ' &πεφάσισε νct δείξη τί i'ιτο 1κα·vος 

να πράξη. την παραμονην τiϊς &vαχωρ1lσεc6ς του δι~ "Ιταλίαv είχε δεχΗiϊ 

πρεσβείαν Εκ μέρους τού Φιλίππου τοίi ΆγαΗοU, Εμπλεως Εν{}ουσιασμοίi 

δια τfιν Σταυροφορίαν, ύπΟ τΟν Ορον Ομως να fΊγη-&ίl α-Uτης εϊς 1'Ίγεμόη 1 • 

Ποίος λοιπΟν 1'ΊγεμcΟν ήτο πλέον Ενδεδειγμένος &πΟ τΟν Αϋτοκράτορα διΟ: 

να όδηy1lση nlν Χρωτιανωσύνην Επιτυχ&ς :-!ατδ. τfιν ε.Uσεβfι ταύτην Επιχεί

ρησιν. 0)ς Ελεγεν καl αUτΟς δ Δοl!ξ τiίς Βουργουνδίας; Εtς τΟ:ς 22 ~Ιανουα

αρίου 1453 ό Φρειδερίκος Γ' Εστειλε τΟ κάτω{tι πλεσίγραφον εΊς τΟν Σουλ

tάνον Μωάμεl'} τΟν ΒΊ χωρlς Ciλλωστε να Εχτι προβλέψει τίποτε δια ηlν 

Ενδεχομένην iJποσηlριξι ν τών &πειλών του 2
• <<Φρειδερίκος, αUτοκράτωρ τών 

Ρωμαίων πρΟς τΟν μέγαν καl tσχυρΟν 1lγεμόνα των Τούρκων. ΆπΟ μαρτυ

ρίας &ξιοπίστοuς μαν{Μνομεν, δτι Εγκατέστησες φρούριον Εναντι τΥiς ενδόξου 

πόλεως της Κωνσταντινουπόλεως καl δτι Ετοποitέτησες Εκεί πολεμικι1ς μηχα
νάς· δτι πρστωεσαι να πολιορκ1Ίσης τfιν πόλιν καl να Εκδιώξης Εκεί-&ε-v τΟν 

1 
::\'. Ι ο r g a, "Εν&' &νωτ., ΠΙ, 342-344. 

2 Ν. Ι ο ι- g a, 'Έν-θ·' &νωτ., ΙΙ, 481-483. 
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Γαληνότατον ΑUτοχ.ράτορα, τΟν &δελφόv μας>>. ·ο ΚωνσrανrLνος ό ΙΑ' ΕδΊl
λωνεν ό Φρειδερίκος Γ' ε1ναι ΟρfΜδοξος τ1lν πίστιν, ol Βuζαvτινοl λαΟς 
χριστιανικός, 1'Ί δf Κωνσrαντινούπολις, &πΟ Κωνσταντίνου του ·Μεy(lλου 
ύπηρξεν (~νέκα3-εν χριστιανικ1l. <<"Όitεν, Εξηχολού{}n ό Φρειδερίκος Γ', σΕ 
προειδοποιοUμεν χαl δηλοUμεν διU της παρούσης Επιστολης, δτι Οφείλεις νΟ: 
κατεδαφίσης τΟ περl ού δ λόγος φρούριον (Ρούμελη-ΧισσCΧρ) χαl να &πό
σχης πάσης Εναντίον τfις πόλεως χαl του αUτοχράτορος Επι-&έσεως. ΔΕν πρέ
πει νΟ: γίvης πρόξενος σUδεμιας ζημίας ε'ίς αυτούς, οϋτε νΟ: Επιτρέψης τοϊiτο 
ε!.ς U.λλοv τινά. ~Εν Εναvτίg περιπτώσει, μΕ nlv βοήΗειαv δλων τών χριστια
νών βασιλέων, δλων τών χριστιανών 1'Ίγεμόνων, μΕ nlν βο1liJειαν Ολοκλήρου 
τfjς αυτοκρατορίας μας -&α Ενεργ1lσωμεν οϋτως δ.Sστε να Εκμηδενίσωμεν τΟ:ς 
προσπα-&είας σου, σπεύδοντες ε'l.ς βο1litειαν τών &γαπηtών Εν Χριστ(i) &δελ
φών μας Εναντίον τfις Επιι<tετικης σου δυνάμεως. Δο-θ·Εν έν τfi vέq. πόλει 
ήμδ)v, ΑUστρίq., τΥJν 22αν ~Ιανουαρίου 1453, Ετος δέκατον τρίτον τfjς βασι
λείας μας καl πρ&τον τfjς αυτοκρατορίας μας». 

~Ο Μωάμε& Β', δ στις ε-δρίσκετο &κόμη Εν ~Α νδριανουπόλει, &α Ελαβε, 
κατα πdσαv πι&αvότητα, τΟ τελεσίγραφον τούτο τΟν 1\ίάρτιον τοίi 1453. 

~ΑπΟ &λαζονείαν η καl 'ίσως &πΟ φόβον μήπως αί ι:/)ραίαι αUταl. δηλώσεις 
είς τCΧς Οποίας έπροδίδοντο αί &vησυχίαι τllς Δύσεως Εξελιχ&ώσι tέλος και 
είς πράξεις, δ Μωάμε{} Β' Επέσπευσε τΟ:ς τελευταίας προετοιμασίας του. cH 
&πάντησίς του εΊς τας μεγαλαυχίας τοU Φρειδερίκου Γ' ύπfjρξεν &πότομος, 
ταχεία καl σαφής : την 5ην ~Απριλίου ό σουλτάνος ένεφανίσδη μει<t~ δλων 
τών στρατευμάτων του πρΟ τlϊς Κωνσταντινουπόλεως, δΕν Επέπρωτο δ€ να 
&ναχωρ1lση Εκεί&εν, εΊ μ1Ί μετα τ1Ίν άλωσιν τiϊς πρωτευούσης καl την δια 
παντΟς καταστροφην τiϊς βυζαντι νiϊς αUτοκρατορ ίας. 

Οϋτως o'L ήγεμόvες καl α'L κυβερνήσεις ηρχιζαν πλέον να &νησυχοίiν δια 
ηΊν τύχην τfjς Κωνσταντινουπόλεως. ΆλλΊ Εξαιρέσει προσπα&ειών τινων, 
όποία Εγκατάλειψις, όποία &βελτηρία, καl δη Οποία &νανδρία! ΔΕν είναι 
δυνατΟν να εύρε&i] δικαιολογία διό: τf)ν στάσιν της ΕUρώπης. •Η Εύρώπη 
μόνον {ιτο εLς {}·έσιν να σώση τΟ Βυζάντιον καl δμως τΟ &φfιχε να κατα
στραφfi. Βεβαίως, 8νετικ0ς στόλος εύρίσκετο Εν πλψ, ό Άλφόνσος Ε' ~ης 
ΆραγόJνος Επεσίτιζε τΥιν πρωτε\Jουσαν ύπΟ ίδίαν εϋ-&ύνην, μερικαl γαλέραι 
του Ποντίφηκος Εξωπλίζοντο Εν Έvετίg, δ.λλ~ δ πάπας Εστερείτο τοίi απαι
τουμένου κύρους καl Ενεργητικότηrος δια να δώση τέλος εLς τΟν πόλεμον τiϊς 
~Ιταλίας. ~Η Γένουα καl η Φλωρεντία, ή πρώτη μΕν Εξοπλίζουσα, fiτι κατα 
τΟν ~Απρίλιον τού 14531 πλοία Εναντίον τοϋ 'Αλφόνσου, Ε' t, ή έτέρα δ€ 
ύποχινοϋσα την ΟUγγαρίαν Εναντίον τfiς ·Ενετίας, κατενόησαν δλιγώτε'ρον 

1 Ν. Iorga, ''Εν-&' ciνωτ., ΠΙ, 283. 
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παρCι ποτε τ1lν κρισιμότητα τllς &ρας Εκείνης. Τέλος ό Φρειδερίκος Γ' μΕ τUς 
κενUς άπειλάς του Επέσπευσεν &δεξίως nlν λύσιν τού δράματος. Ή μόνη 
δυνατη Εξήγησις διι:Χ τΥΙ'' &πουσίαν αϋηlν τΥiς Εύρώπης είναι, δτι l!πελόγιζεν 
'ίσως έπl μακροχρονίου &ντιστάσεως τοίί Βυζαντίου. Διότι o'L μισ&οφόροι 
είχον )1δη &ναχωρ1lσει δι' έχεί, &παντες δΕ οί Χριστιανοl τfις Άνατολfις εύρί
σκοντο έπl τόπου καl -&α ύπεβοή-&ουν τΟν Κωνσταντίνον τΟν ΙΑ'. Ή 
ΕUρώπη έφαντάζετο Οτι οί Γενου1Ίσιοι τοϋ Γαλατd {}δ είχαν μιμη{Ηl τΟ 
παράδειγμα τών <Ενετών. 'Ένοχος &μέλεια έν μέσcρ τών δυσκολιών Εναν
τίον τών Οποίων έπάλαισεν ή Ευρώπη, ποιά τις κόπωσις μετι:Χ τΥιν κατα
στροφi}ν του 1444 καl ίδίως υπερβολικ1] πεποίilησις είς την δύναμιν τijς 
έλληνικΥiς &.μύνης δίδουν μίαν πι{}ανllν Εξήγησιν εις τΥ)ν δλιγωρίαν ταύτην 
τ11ς Ευρώπης, δλιγωρίαν ηΊν όποίαν Επέπρωτο τόσον άκριβα να πληρcδσυ. 
ΤΟ γεγονΌς είναι τοσουτον λυπηρότερον, χα&' δσον κατα τCtς &ρχας τοϋ 1453 

Uπfιρχον &κόμη εις ηΊν Δύσιν &ρκεταl δυνάμεις fτοιμοι διό: Σταυροφορίαν. 
Είναι πρΟς τούτοις &λη,%ς, Οτι Ολόκληρος ή βυζαντιν1Ί αύrοκρατορία, &κο· 
λουθ-ουσα τΟν Κωνσταντίνον ΙΑ', -&α επρεπε να δρ&ωθ-ίi καl να καλέσυ εΊς 
βοή&ειάν της την Εύριδπην, συγχρόνως δf: να συνδράμn τιμίως τοiις ύπερα· 

σπιστάς της. 
ΠλΥ)ν δμως ό φανατικΟς κληρος Επραξε τΟ παν δια να Εξεγείρη με τ)Ίν 

βιαίαν πολεμικ1lν του τΟν λαΟν Εναντίον Εκείνων, οί Οποίοι Εν Ονόματι τ11ς 
χριστιανικiiς κοινότητος 1lρχοντο πρΟς βοήιΊειάν του ii τούλάχιστον Επραξε τΟ 
πάν δια να όδηγήση τΟν λαΟν εΊς τΟ να συvδέση τα συμφέροντά του μετα 
των του κλ1lρου. Βεβαίως, παρ' Ολην ηlν δυτικΥιv Επιρροήν, f]τις είχεν εισ
χωρήσει πολλάκις άρκετα βαθ-έως είς τΟν βυζαντινΟν πολιrισμόν, δ &νταγω
νισμΟς μεταξiι Δύσεως καl 'Ανατολfις ΕξηκολούιΊεt &πΟ τοίi 1204 βα{}iις καl 
Iσχυρός. Ή εΜύνη δεν εβάρυνεν εξ ολοκλήρου το Βυζάντιον· &λλ&. δεν &α 
Επρεπεν άρά γε οί "Έλληνες ν&. &να/ωγισθοίΊν Οτι οί Τουρκοι 3&. διέπραττον 
ώμότητας ιωτα πολiι μεγαλυτέρας &πΟ τΔς τών Σταυροφόρων τοϋ 1204; 

Καl Ενchπων &κόμη τοϋ μεγίστου των κινδύνων οί Λατίνοι κα-3·0)ς καl οί 
"Έλληνες Εδειξαv τιlν ίδίαν μοιραίαν Ελλειψιν κατανοήσεως και παρέμειναν 
&διάλλακτοι. Τούτο ύπfiρξεv 11 μεγαλ-υrέρα ατυχία του Βυζαντίου έκ της 
όποίας &πέρρευσαν Ολαι αί λοιπαι και 11 πραγματικη αLτία τfις τεί~ικfiς κατα

στροφijς. 

ΤΟ Βυζάντιον, &ποφασίσαν να παρίδu nlν λατινικΎιν βοι113-ειαν, Επραξε 
τούλάχιστον πάν δ,τι Sπρεπε δια νc~ σ(δστι έαυτό; Βεβαίως Εγιναν Επισημότα
ται λιτανεία ι προπορευομένης τΥ)ς είκόνος τf)ς Θεοτόκου, προστάτιδος τού Βυw 

ζαντίου, βεβαίως ΕrελέσΗησαν πολυάρι.S·μοι καl κατανυκtικόJtαται λειτουργίαι 
ε\.ς τΥ)ν <Αγί.αν Σοφίαν. Άλλ~ άν Εξαιρέσωμεν τΟν Κωνσταντίνον ΙΑ', τΟν 
Λουκάν Νοταράν, κα&ΟJς καl μικρόν τινα &ρι{}μ0ν εUγενών, μόνον οί μιση· 
τοl Λατίνοι έφρούρησαν τ&. τείχη τοίi Θεοδοσίου καl παρέτειναν 8πl δύο μη-

.. 
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·νας ηlν ϋπαρξιν τΥ]ς aυτοκρατορίας λαμπρύνοντες τUς τελευταίας 11μέρας της 

με &κτίνα δόξης. 

"Η κατάπτωσις τοϋ στρατοίι καl του στόλου Εχρονολογοίιντο πρΟ καιρου 

καl δ'L•σχερης ήτο 1'1 δποτίναξις μακροχρονίου παρελitόντος &παρνήσεως καl 
Εγκαταλείψεως είς ηlν μοίραν. Παρα τα λεγόμενα &πΟ τΟν Δούκαν τΟν 
ΣφραντζΥjν, τΟν Λεονάρδον τΟν Χίον καl τΟν Ίσίδωρον τοίΊ Κιέβου ούδ€ν 
Επιτρέπει να βεβαι({}σωμεν δτι ό λαΟς του Βυζαντίου Ελαβε σοβαρως Ενερ
γΟν μέρος είς ηlν Ciμυναν τϊϊς Κωνσταντινουπόλεως. υΟπως πολiι δρitώς 
παρατηρεί ό Cl1arles Diel1l 1 παρU nlν τυφλ1Ίν Εμπιστοσύνην είς ηlv ι9είαν 
προστασίαν, διεφαίνετο α'ίσDημά τι aπαισιοδοξίας είς τοtΙς Βυζαντινούς, 
οϊτινες Εδέχοντο Οτι πf. πεπρωμένα τΥις πρωτευούσης και τfις βασιλείας ΕφιΊα

νον εΊς τΟ τέρμα των καl οϊτινες Εκ των προτέρων &νέμενον τfιν τελευταίαν 

11μέραν. 
Τοιουτοτρόπως τΟ Εργον τού Κωνσταντίνου ΙΑ' &πέβαινε δυσχερέστα

τον, διότι τU Εμπόδια ήσαν πολλU καl ποικίλα. Καl Ομως διειωβεύετο αUτη 
αϋτη 11 τύχη του Βυζαντίου. Ό τελευταίος αυτοκράτωρ ήτο πράγματι τόσον 
εύμεν1Ίς πρΟς τοlις Λατίνους Οσον Εφαίνετο; ΔΕν γνωρίζομεν καλώς τ1Ίν προ

σωπικότηtα του Κωνσταντί.νου ΙΑ'. Κατ& τα πρώτα Ετη τfiς βασιλείας του 
μετΥjλ{}εv &ναμφισβητήτως πολιτιχ1Ίν χαλαραν χαριζόμενος περισσότερον του 

δέοντος είς τΟ λατιvόφοβον περιβάλλον του. Έχρειάσ{}η 1'Ί &μεσος Οψις τοίi 

κι\•δύνου δια να πεισ&ϋ περι τ-11ς &vάγκης τfις εVρωπα'ίκΥjς βοη{}είας. Εlναι 

δίκαιον είς τ1Jν περίπτωσιν αUnlν να τΟν μεμψ&ij τις διότι άπεξενώf}η 
προκαταβολικώς καl τοϋ Εναπομείναντος μέρους τ-ϊϊς αl'Jtοκρατορίας του δια 

νι't. πληρώση τοiις Εκ rilς Δύσεως συμ~ιfλχους του, οϊτινες ήσαν προπαντΟς Επι
χειρηματίαι; &σφαλώς Οχι. Δίδων τΥιv Μεσημβρίαν ό)ς φέουδον εΊς τΟν 

Ίωάννην Ούνυάδην καΙ τ1\ν ΑΥ]μvον είς τΟν Ί\λφόνσον Ε' τfις Άραγώνος καl 
κατόπιν εtς τΟν ~Ιουστινιάνην, Εv1lργει καλλίτερον η Εαν &φινε να πέσουν τα 

μέρη ταίΊτα εlς χείρας τG)ν Τούρκων καl Επετύγχανεν ο{)τω νι!. λι:ίβη τfιν &ναγw 

καίαν βοήltειαν δια να σώση Ο,τι ιlδύνατο &κόμη ν(Χ σω&Ό: την Κωνσταντι

νούπολιν καl τ(Χ π.λησιέστερι~ περίχωρα. ~Αλλ' εκεί Οπου 1'Ί δράσις τού Κων

σταντίνου ΙΑ' Εγγίζει τα Uψηλότερα Ορια της ψυχικ11ς εύγενείας είναι Οτι &crιέw 

ρωσεν &ποκλειστικό'>ς έαυτΟν εtς τΥ)v ένοποίησιν τΥjς &μύνης, Επικαλούμενος ni 
κοινα ιδανικα τα δποία Επρεπε να fμψυχώσουν καl ν&. συμφιλιώσουν Λατί
νους και ΒυζαντινοUς l'lγέτας. co Κωνσταντίνος ΙΑ' εδιδε συνεχώς τΟ παράΩ 
δειγμα καl tO Εδωσε μέχρι τilς τελευταίας στιγμΥ)ς μόνος, πιστΌς είς τfιν 

γραμμ1lν την Οποίαν εlχεν ε~ &ρχΥ]ς τfiς συγκρούσεως χαράξει. "Ο Κωνσταν-

1 C h. D i e 1J 1
1 

De que1ques ctΌ)rcιnces l).)'Zantines sur la fin de Con
stantinople, Byz. Zeitschι-. 30 (1929 -1930), 192 -196. 
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τίνος ΙΑ' δΕν εLχε βεβαίως nΊv πολιτικ1Ίν μεγαλοφυ'Lαν, 1lτις Εχρειάζετο δια 

να σώσn ηΊν πατρίδα του. 'Αληitfις χριστιανός, &vδρεϊος στρατιόηης &λλ<Χ 

μέτριος διπλωμάτης, Εδέχ{}η κληρονομίαν πολiJ βαρείαν διci τcΧς δυνάμεις τUς 

Οποίας διέftετε καl €πλήρωσε δι' αίώνα; όλοκλήρους παρακμfις. 'Αί~λ' €γνώ

ριζε να άπο&άνυ όJς αίιτοκράτωρ, Εν. μέσφ του στραrοϋ του, &vτιμετωπίζων 

τΟν Ciπιστον, περιβάλλων οϋτω μΕ τελευταίον φωωστέφανον δόξης τΟ Βυ

ζάντιον, τΟ δποίον ύπέκυψεν Ενδόξως εLς τ<Χς Εφόδους του Τούρκου νικητου. 

R. GUILiλND 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟτΙΠΟΣ 

ΤΗΣ ΤΟΚΑΪΑΣ 

ΑΊ κατωτέρω ιΞπιστολαί, πέντε τΟν άριitμόν, &ντεγράφησαν Εκ των 

&ρχείων τού πατριαρχεί.ου του Κάρλοβιτς και φέρουσιν άριίJμΟν ταξινομή

σεως 1, 7, 8, 9, 17, /yράφησαν δε μεταξu των ετων 1693 (17) καl 1727 (1) 
έκτΟς μιdς Εξ αυτών liτις είναι &χρονολόyητος. Αί. τρείς έπιστολαt (7, 8, 9) 
Εγράφησαν ύπΟ τών κα&ηγουμένων τfις μονfiς Βατοπεδίου έκ δΕ τών δύο 

i'i.λλων 'l μία (1) ύπο τού καiJηγουμένου τijς Movijς Μεγίστης Λαύρας Άρσε
νίου καl ή έτέρα ύπΟ του πατριάρχου Ίεροσολύμων Δοσιι'tέου, δστις έπα

τριriρχευσε μεταξύ τών Ετών 1669- 1707. Πdσαι αί Επιστολαl άπευ&ύνονται 

πρΟς τοVς <Έλληνας τfiς Εν Αύστροουγγαρίq. κοινότητος Τοκά'ία, Ύ]τις ήτο ή 

έπιφανεστάτ-η τών έλληνικ&ν κοινοτήτων τών ύπΟ τfιν προστασίαν τοϋ ο'ίκου 

Ρακόζη σuμπηχ-&εισών 1
• Έκ τών τεσσάρων Επιστολογράφων οί τρείς πρώτοι, 

11τοι οί ήγούμενοι του Βατοπεδίου Φιλόι'tεος καl Να&ανω)λ καl ό ήγούμενος 

Γ\Ιεγίστης Λαύρας Άρσένιος είναι, κα&~ Οσον γνα)ρίζομεν, Cίγνωστοι Εξ άλλης 

πηγfiς. ~Εκ τών ανεκδότων τούτων Επιστολών κα{Ησταται σαφΕς Οτι οί ~Έλλη

νες οί &ποτελοϊiντες τfιν κοινότητα ταύτην, ΕκτΟς τfις δημιουργη{}είσης ύπ~ αύ

τών <<κουμπανίας>>, Εχρησιμοποίουν δια τCις &νάγκας τοϊi ναοϊi τfις κοινότητάς 

των διαφόρους ίερείς llδη &πΟ τα τέλη τού ΙΖ' αlώνος. Οί Εφημέριοι ο-Ωτοι 

τfις κοινότητος προ1lρχοντο Εκ τών μοναστηρίων τοϊi 'Άίtω. 

οι μέχρι σιlμερον μελετήσαντες τfιν άl'άπτυξιν τfjς έλληνικfjς κοινότητος 

Τοκά'ίας ύποστηρίζουσιν Οτι μετα τΟ 1734 Εστάλη εLς ηlν όJς άνω κοινότητα 

ίερεύς 2
, νUν Ομως διU. τfjς δημοσιεύσεως τών πέντε Επιστολών νομίζομεν Οτι 

ή χρονολογία δέον να τροποποιη&fj. 

ΕLς τCtς ΕπιστολCις Επl πλέον παρέχονται διάφοροι πληροφορίαι περl 

1 Περt της Έλληηκfjς ταύτης κοινότητος δρα Σ π υ ρ. Λάμπρο υ, Σελίδες 
έκ τfjς "Ιστορίας των εν ΟUγγαρίg καt Αύστρίq; μαχεδονικοϋ "Ελληνισμοϋ, Ν. Ε., Η', 
1911, σσ. 275 έξ. 

2 Λάμπρο ς, "Εν-&' άνωτ. σελ. 267 κ.έξ. 
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τΥjς κατα τοUς χρόνους Εκείνους καταστάσεως τώv έν •Αγίψ "Όρει ίερών Μο

νών καl τrjς Ι~ογιότητος τών διοικούντων αUτάς. 

Τών κειμένων διετηρήΒη ή δρ!Jογραφία, ήρι{)μή!Jησαν δε ταϋτα κατa 

ηΊν σειρι1ν τfjς χρονολογίας αUτών. 

ΘΕΜ. ΒΟΛΙΔΗΣ 

Ι. 

Άρχείον Πατριαρχείου Κάρλοβιτς, &ρι!J. ταξινομήσεως 17 (διa κυανiiς 

μολυβδίδος). 

Δοσίifεος έλέφ Θ< εο> V Π< ατ> ριάρχης τιjς άγίας πόλεως 
cΙ<ερουαα>λ1)μ καl πάσης Παλαιστίνης. 

f Έντιμώτατε καl χρησιμώτατε αρχων πασιii κϋρ lrlάρκω μετd πάντων 

τών ! είς τι]γ άνω Ούγκρίαν εύρισκομένω1ι όρf}οδόξων πραγματευτών' πάν

. 5 τες όμοV τέκνα έν Κ< υρί> φ άγαπητd ηjς '!)μών μετριότητας- χάρις είρήνη 
Ι "1 " ~ ..,. I α ' Ι "Q - Ι ' Ι - ~ J Ι ζ δ' και ει.εος ειη υμιν απασοι απο ΊΙεΟV 1 και απο του αγιοtJ και ωο οχου 

τάφου βο1]{)εια άγιασμόςι καl ; έπίσκεψις' παρ' ήμrSJγ δε εύχ1] ευλογία καl 

συγχώρησις· παρακαλώ n]11 .S:ιιτιiμότητά σου άρχων κVρ Μάρκω τd γράμ

ματα αύτd τd δύο· 11d τd στείλλης μ€ ; πιστΟ11 καl σίγουρογ δ. γ< {}ρωπ> ον 

10 καl με τΟ πρώτον· νd τd στείλλπς είς τΟ κουμαράγι τΟ Ηνα vd δω1fιj τοiί 

χατζfj Ίω<άννου>, κα! τΟ άλλο τοϋ αρχιεπισκόπου κVρ 'Αρσενίου· καl 

παρακα!λοϋμεν 11d τd στείλλετε σίγουρα δια τ( εl11αι άJΙαγκαία· καi αVτοV 

παρακαiλουμε:ι' τδ κουτi του άγίου Τάφου 11d κάμετε JΙd γυρίζη κα1JWς πρέ

πει· καl νd έjπιμελίjσ&-ε 11d άφίγουν οί d.δελφοl τίποτα άφιερώματα είς τ(ηι 

15 δ.γιον Τάφογ· 
1 

καl εl'τε Ε,'χετε συναγμέγα νd μiiς τd στείλλετε i} έδώ είς την 
ΆδριωιούποJ.ι:ιι, 1j I είς την Βλαχίαν είς τδ 1J1πουκαρέστη είς τδν 'fjγούμενον 

τοϋ άγίου Γεωργίου παπfi κϊiρ 111α!J.αχίαγ 17 είς τοV κVρ Πάλκου είς τδ 
Έρδέλι καl έτζι [ρχογται είς χείρας μας, I 1} έγτιμότης σας εί'στε του eΑγίου 
Τάφου τέκ11α, άδελφοί· καl εlστε dρχοντες τίμιοι I καl ζηλωταi τijς όρfJ:οδό-

20 ξου πίστεως· καi έπl τούτοις φρόνιμοι καl συJΙετοί· καi νd κάμετε τΟ καλλί
τερογ διd τηγ βοήfJ·ειωι τών πτωχώJΙ τfίς δ.γίας πόλεως •J<ερουσα>λ'~}μ. i 
και είγαι τοiίτο συμφέρον είς του λόγου σας και ψυχικά, καi σωματικά' καl 

έτζι I παρακαλοϋμεν νd κάμετε ϊJΙα και τδ άπειρογ έλεος του &·<εο>V, και 

Κ< υρίο >υ 'Jμών ΊησοV Ι Χριστού εί'η μετd πάντων ύμών . ·. ΆπΟ 

2/i Άδριανουπόλεως. 1693 νοεμβρiου 22. 
f eo ~Ιεροσολύμω11 και εύχέτης ύμών. 

j 
l 
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"Έξω-&εν τfις έπιστολfiς η Επιγραφή : 
f Τώ δσιοτάτφ έν μω'αχοίς καi έν Χ< ριστ> ώ ήμών άδελφώι 

κ<υρί>φ, κVρ ~Ιακώβφ· άδελφώ τοV μακαρίτου παπd Συμεών τοϋ 

ΒατοπαιδινοV· ύγιώς :-
Εlς τι]ν κουμπανίαιι τΓjς τοκάϊας :-

2. 

("Λνω άριστερα &ποτύπωμα τ1)ς σφραγίδας της ι Μονflς Βατοπεδίου), 
Κάρλοβιτς, &ρι{}μος ταξινομήσεως 7. 

/ "Εντιμότατοι, και πανεvγενέστατοι άρχοντες καl πραγματευτα'i χρισι
μότατοι1 του δε r1γίου 1}μώJΙ μοναστηρίου έν Χ<ριστ>ώ ίγαπιτη άδελφοί, 

δ ' _Q ' ' ' Σ 'δ ' ' r.,.. καl συν ρομηται πρου·υμοτατοι· κυριε, κυρ πvρι ογα, και κυρ ΔWJΙσταν-

τί1ιε, καl κVρ Κότζο· καl κVρ Jιfιρτζ'f]ι η)JΙ εντιμότητά σας άκριβώς χαιρε-

5 τούμεν1 καl με n)JΙ I χάριγ τοV παναγίου πγ<εύματο> ς εύλογούμεν' 'f}μεις 
άπωιτεσ οί κατοικούγτεσ έν τη iερά, βασιλική ! καl π< ατ> ριαρχικfί μεγr}
στη μονη τοiί Βατοπαιδίοv· δεόμεJΙοι τοV Κυρίου 1}μών Ί < ησο >υ Χ< ρ ι
στο> V1 καt τfjς ύπεραγίας ! 1}μώγ Θ< εοτό > κου· ηjς ΕVαγγελίστριας, καt 
{}αυματουργοiί βηματαρ1}σης· ί':ιια διατηρίει, καl δια;φυλάττει η]ν έγτιμότητά 

10 σας, όμοV καl δλην την κοvμπανία, άJΙωτέρους παντΟς άνιάροiί συναJΙτίμα
τος, i μετ' εύδαιμονείας1 καl ύγηη11fjς καταστάσεως· "Ο 1}μέτερος π11< ευ
ματ> ικδς παπd κVρ ΣυμεώJΙ, όποV εύρίσκεται είς τd αύτόfJι, μiiς l!στηλεν 
γράμμα, φανερόγοντας πρΟς ήμfiς, τη11 καλr)γ δεξίωiσιJΙ, καl δ.γαfJΥjν έπο}
κηαν, και συJΙδρομψι, καί βοήffειαν, όπου έδίξαται πρδς αύτόν, καl i η)ν 

15 δ.κραν εύλάβειαν, καl fJερμΎjγ δ.γάπη11 όποiί έχεται 1 είς τΟ δ.γιογ 1}μών μογά
στήριον· "'OfJεJΙ εVχαριστοVμεJΙ, καl ύπερεύχαριστοiίμεν, τijς έντιμότητό σας. 
ΟποV δl::Ψ έπαViσε-ται, βοηf}ούντεσ και εJ.εοVντες τΟ δ.γιογ ήμώ'J! μωιασυl
ριοJΙ' διd τούτο καl \ ήμείς, δf::γ παύομεγ καffεκάστην παρακαλόντας η]ν 
ύπεραγίαν ήμφγ Θ<εοlτόκον, ίνα σας διαφυλάττει έκ παJΙτδς κακοϋ κα( 

20 πονιροiί σvνατίματος με i tf.κραγ ευδαιμονείαν, καl ύγιηγην κατάστασιν· 

παρακαλοiίμεν δμως η] ν έγ!τημότητά σας, ώς φίλους καl δ.δελφοVς τοiί άγίου 
ήμών μωιαστηρίου· νd i δ.γαπάτε, καl είς το εξlς τΟν ήμέτερον πν< ευ

ματ> ικόν, παπd κVρ Συμεών. καl συνδράμεται, καl βοηfJήσατε αVτδν 
ένέργω καl λόγφ, καt έλεήσατε 1 πλουσιοπαρόχως, διd τδν τοVς έλεήμογας 

25 μακαρίζοντα κ<ύριο>ν· καΠΟς ποτ€ 
1 

εί'χεται τδν μακαρίτη τΟν παπd 
Κλήμη· l!τζη παρακαλούμεν νd αγαπάτε καl αVτόγ· καl γα Ε,'χη τδ δ.γιογ 
ήμώγ μοναστήριοJΙ, μερικη1ι βο,j{}ειαν, άπδ τΎjγ πολιτίαγ αύτήν, τάρα είς 

ταίς χαριτομένες σας ήμέρες- ίνα καl παρημWν έξηται τΟ ίερδγ μνημόσv-



78 Θεμ. Βολίδου 

νον, καl τΎjν εύχαριστείαν παντοτηγ1}J•' ό δέ τQγ απαJ'ΤW'Ι-' Ι κ< ύριο >ς· 
30 {}έλη σdς άντιβραβεύσι τf]ν χάροι μυριοπλάσιον, ε,, τΟ νiίν αίώ,•ι, καl έv 

τώ · μέλωντι · καl ώς έλε1}μονες rlξιοfJείηται τijς βασιλείας τών oV < ρα > νών· 
μετd πάν' των τώ11- δικαίωι•, άμήν :-,αψκβ :-κατd μ1]να &πρίλλιον :-

f ό καfJηγούμενος ηjς ίεράς βασιλικijς π< α τ> ριαρχικΓjς μεγίστης 
μονής τοϋ Βατσ παιδί ου· Φι}.ό{J.εος ίερο,αόJιαχος καl οί σVv ii,aol έν Χ< ρι-

35 στ> ώ &δελφοί :-

3. 

Άρχείον Πατριαρχείου Κάρλοβιτς, aρl13. ταξινομ1]σεως 8 (διa κυανiϊς 
μολυβδ ίδος). 

/ CΟσιότατε έν μοιιαχοίς, καl τέκνωι ημετεροιι, και άδελφέ τοίι άγίου 
μοναστηρίου, I κ·Vρ 'Ιάκωβε· η]ιι cίγιοσύνην σου εύχητικcΟς χαιρετούμεν καl 
αδελφικώς δ.σπαζόμεfJα· δεόμε I τijς Παυματουργου Jjμών βηματαρησης, 
δ \ \ C I \ Ι ο - > λ' 
ια τψ' ειγιαν σου. το :παρον ,ιιας ουκ εlJΙ ; εις :π ατος μο1ιαχd μα 1ιι9-άνοντας 

5 του μακαρίτου dδελφου σας τΟν {}(Χγατο1'ι ελιπ1]1Jημεν κατd: πολλd καl έδα

κρύσαμεν εlς η]ν λύπη1' του Uδελφου μας καl εlς τr]~ τήχην τοϋ μοiJ'αστη~ 
ρίου, όποiί δέ1ι είχαμε1ι τύχην καί.r;ν :νd ζ1]σι ό μακαρίτης να δουλεύσι τΟ 
μονασ 17' 'ρ · <Ι I ' ' " ' " {} ' ' τ ! ιογ ομως τι μας περγα να ειπουμε1ι μοναχα ο εος γα τOJJ &να-

παύση είς τοVς κόλπους Ι του Άβραάμ · καl τfίς <~γιοσύ 1ιης σου 1ιd δ ήδη 
10 " ' "Ο 1 , ' ' δ ' {} '. ' υγιωι. ι.οι μας αvτον τογ ρομογ 'εΧη απεράσομεν· μοναχd άδελφέι lδoV 

όπου γραφομαι αύτου μέσα n)JΙ πραγματευτάδωγ, καl Sκαμαμεν 8 πίτροπον 
τΟν κiιρ ΚωΨστατίJιον j_1fεJ.εγικιώη( 11d περιλάβη τU τίποτες του μακαρίτου 
&δελφου σου. i διd νd μr]ιι χα{}Jj κα{}Ος μliς γράφοωι καl Uπ' αVτου oi ποα
γματευταδεσ· καi έκεί1ιος πάλαι 1ιd τd §γχηριζη η"jς <iγιωσύJJης σου ,,α"" τd 

15 φέρης εlς τΟ μοναστήριογ· καl l!τζη Jια καμης καλόγερέ μου λαμβάνονiτα~ 
το δ.γιον λείψανοιι καl είτι δλλον καί il1ι είναι l!:παρτα καl Ξ'λα εlς τΟ μογα

συ}ριοJι' l!τζι 1ιd Ι κάμυς παιδί μου JΙd l!χης υ}ν εύχηv υjς Παναγίας ώς σdv 
ίκοκτ]ρις όποϋ είσαι καl &δελφός του μονα:στηρίου. Οί πατέραις Ολοι, 

μικροί τε καl μεγάλοι σε χαιρετοiίγ ες δχος δέ σε χαιρετd δ πατέρας σου, 
9 0 ' ' 'δ λ ' ' ' Π ·• ' c ζ' Ε' ' ....., και ο παρ α ε φος σου ο γ ε ρω αι σιος· και ο χα τ η ιγvατιος· ταVτα, καl 

καλΎjv dντάμοσιιι νd δόσι δ ff<εό>ς· 

,αψκβ': -λfαtου ιε'. /Προηγούμενος· καl σκευοφύλας. Φιλό{}εος :
έκ Βατοπαιδίου :-

'Έξω{}εν τfiς Επιστολfίς η Επιγραφή : 

f Τώ δσιοτάτφ εν μογαχοίς, καl έν Χ<ριστ>ώ ήμώJ' &δελφώ, 

'Ανέκδοτος άλληλογραφία περt τijς <Ελληνικijς Κοινότητος τijς Τοκά'ίας 79 

κ< υρί> φ, κVρ Ίακώβφ· &δελφώ τοiί μακαρίτοv παπd Συμεών τοϋ Βα

τοπαιόιJιοϋ· ύγιώς :-

Εlς υ)ιί κουμ:πανίαv η"jς τοκαϊας :-

4. 

'Λρχεlον Πατριαρχε[ου Κάρλοβι τς, &ρ ι{}. ταξινομ1]σεως J. 
('Άνω, εν τii> μέσφ, aποτύπωμα τijς σφραγίδας τiϊς ·r. Μονijς Μεγ. 

Λαύρας). 

f ~Εντιμότατοι, ευγενέστατοι καi πασης τελείας τιμiJς καl φρονήσεως 

1lξι0ι πραγματευταί' τέκνα έJΙ χ< ριστ> φ ΠΟfJεινότατα, Καl εύλαβείff δια• 

φέρον τα, τfί καfJ·' ημάς μεγίστη καl περιωvύμφ ταυτn λαύριt άJ'έκα{}εν· οί 

&πΟ Ολης τι]ς εύλογημένης κοvμπανίας τfίς Ί'οκαγίας, έν τιΊ έπικρατείq 

5 τών έσπερίωγ· χαίρετε ά:παςάπαντες όμαfJ-υμαδΟν καi rj,εl ύγιαίγετε έν ! 

Κ< υρί >ψ. τπ ύμετέρq i}γτιμότητι τη γ πρεπΟϋΟQ1' μετάJΙΟlαJ' 1 μετd τt"jς i συyJ]· 

{}ους εVχfjς καl έπιακέφεως πατρικ6)ς όμοiί, καi πγευματικώς άπονέ!μομεν1 
καl έκτεvώς τΟν fiγιο11 τι] ς δό!;ης {}<ε Ο> γ ίκετεύομεν διd πρεσβειών 

τιjς ύπεραγίας 1}μών 1Jεοτόκου, καl ύπεράγνου fJεομήτορος τfίς οlκονόμοv, 

10 κ α( ! τοϋ όσίου τε καl {}εοφόροv π< α τ> ρ< δ> ς 1]μών 'Αffανασίοv τοϋ 

§γ τφ 'Ά{}ψ, δπως εί'ητε u)ς τέκνα φωτός, 11νωiJεν ύπΟ την νεφέλην τοϋ' 

Β·είου καί ζωαρχι:κοiί πν< εύματο >ς σκεπόμενοι, καl έπινομdς όρfJ.οδόςους, 

καl σωτηρίους I νεμόμενοι, άπ1}μαντοι, άβλαβείς τε, καi ύγειείς μετα πολ

λi}ς καl καλijς I εVτυχίας έφόρου ζω1]ς σας· πρΟς δέ τούτοις, l!χωιτες δ.μα 

15 καl τΟ ίερΟ11 : μγημόσvψογ τijς κα{}' 1jμliς λαύρας αίώνιο1ι έν τφ μέλλογτι, 

δι' oiJ j κληρονόμοι γέννησ{}ε η"jς βασιλείας τών ούρανcΟν. <Ημείς IJ.ρχογ

τες) τίμιοι, &ΨέκαfJεν άκούομεγ τd τijς φήμης σας, καl 8χομεν μεγά.λφι i χα
ρdν ύπέρ του γένους μας· καί μάλιστα άφ' oi.i δ δ.γιος προηγοήμε:νος καl 

έν χ< ριστ> φ fιμών άδελφiις κvρ Σ!λβεστρος καΙ κvρ Παρ{}ένιος I ο1 
20 <1jμέ ;>τεροι 1 οί'τι1'ες έκαμαν είς τd αVτόfJι καιρδγ ίκανδν καί Ι άνJ}γγει

λαν τΟ καλόJ! σας Όνομα παρρησία πρΟς 'l}μliς' και τούτου I χάρι1ι έκινήfJη

μεν ά:π' U.ρτι, καl γράφομεν τΟ παρδν τijς εύγενειας Ι σας, μέ τδJι όρισμΟν 

πασών τιV1' άρχόντων, νd στείλωμεν έd1' όρίζετε Ι <ΙερομόναχοΨ τινd τijς 

λαύρας 11d σfiς ε~λογ!j καl άγιάζει1', μουσι I κόν, 17 καi απουδαίοJ'' τοϋτο 

25 χωρlς άλλο νd μfiς σημειώσετε ταχύτερο1ι. j διότι γοιώσκομεν τΟν σκοπόν 

σας πώς ωρέγεσ1Jε καi άγαπάτε τοιαϋ!τα πρόσωπα είς δόςαν καl έπαινον καί 

Ο1'0μα αlώνtΟ1' τοϋ δρfJοδόςοv γέ11ους μας· l!στω και ο ημετερος μετd τοVς 

βατοπαιδιvοiις καl τοVς Ίβηρίτας όπου έjστάfJηκαν είς τΟ μέσον σας 8νας· 

είς βοήfJ·ειαν καl κυβέρνησιν ταύτης τJjς! <Ιεράς λαύρας, καl είς έπαοιον 
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30 καl δνομα αlώJιιογ η]ς ύμετέρας -κουμ'πανίας' ταϋτα {}α(ι§ετώς γράφοντει;, 

καl έλπίζομεν tiρχοντες, εlς τδ11 πα ντε πόπτην {) < εδ > 1ι καl εlς η)ν δέσποι

ναJι ήμών Θεοτόκο1ι νd πληρω{)l} 1j αί'τησίς · μας. εϋχονται κατd πολλd 
ύμfiς ό προηγούμενος κVρ Σίλβεστρος καl προηγού;μενος κVρ ΙlαρfJένιος, 

και πάντες σί ε:γκριτοι και μέσοι, κat έσχατοι ηJς άγίας Ι μσγιJς ταύτης ώ1• 

35 ταίς πρΟς J(<ύgισ>ν δεJ]σεσιν εrrισαν οί χρόνοι σας πολλοί τε καΙ I πανευ
τυχείς Cι.μ·ιjν. ~Εξ άγίου ?Jρου; ε'τει ,αψκζφ :~Δ1αρτίφ α'. 

f ](αfJηγούμενος τijς σεβασμίας μονijς μεγίστης λαύρας ~ ΑρσέJ'ιος καl 

οί σVJΙ έμοl έν Χ<ριστ> rp δ.δελφοί, εVχέται σας. 

5. 

'Αρχείον Πατριαρχείου Κάρλοβιrς, άριiJ. ταξινομήσεως 9. 

("Ανω ''' ' προς τ αριστερα &ποτύπωμα τfις σφραγίδος τfις ί. Μονfις Βατο-

πεδίου). 

f Τιμιώτατε, χρησιμcύτατε, καl πάσης τιμijς καl φρονήσεως U.ξιε, 1jμέ

τερε έν I χ< ριστ> φ !{ < ύρι >ε, κύρ, JJΙαρτζ1}' και τέκνον του άγίου 1Jμ/iιJΙ 
μο1ιατηρίου· φίλε γνήσιε i καl συJΙδρομηηi, η)Ψ ύμετέραν· χρησιμώτηrα 

εVχόμει?α, καl εVλογοVμεν· συ1ιόλοις τοίς I πραγματευτες καί ύ.ρχουσι · υjς 

5 εύλογημέJJης σας κουμπανίας· έμείς οί δ.παξ ϋ.παν τεσ· οί τιjς ίερiiς καί βασι

λικJjς μοJηjς τοf.ι Βατοπαιδίου, διατελοiίJ'τες π< ατέ> ρεσ· δεόμε11οι τοf.ι I παν
τοδυνάμου fiεoV, βοηfΙείαις αγJΙαίς, ηjς &aπόρως αVτδν τεκουσης ύπεραγίας 

'19-εοτό:κου, τfjς ΕVαγγελίστριας καl 1Jαυματουργοf.ι· διd φvλάττει σα:; ύγιείς, 

καl εύτυχεiς· oV τφ I Πείω έλέει, και 1Jμijς την ύγία1ι χαριζ.όμεfJα δ.χρη 
ΖΟ τουδε· χρέος μας άκατάπαύστον εlναι, j νd γράφωμεγ πρΟς τοVς φιJ.εJ.cJjμο

νας χριστιανούς· μά, περισότερω' πρΟς η)ν ήμετέραν I χρησιμώτητα· δπόϋ 
δια μόνης άκο1}ς και φήμης δεν άποJ.είnεται να βοη!J-εzται τα Ι σεβάσμια και 

ίερfj. μο1ιαστήρια· lδίως πρΟς τΟ Jjμέτερον δια λόγου και l!ργου. 'Ό{}εν I καl 
1jμείς ώς γνησίους ήμετέρους καl βοη{}οVς δεν άπολείπομεν κα{}εκάστην νd 

15 πα!ρακαλοVμεν τΟν fJ< εδ >ν διd η}ν ύγίαν καl εVτυχίω' σας· λοιπΌν q), 
εϋλογιμένοι tiρ!χοντες βιαζόμενοι, δτι l!στωντας καl νd εϋρισκόμε{}α οί πτω
χοί καl ελεεινοί, είς πολλSς I και διάφοgεσ άνάγγεσ, άπδ ταίς άνομαλίες καl 
δυστιχίαις τοίJ νVν καιροϋ, τών κρα!τσύντων ήμfi.ς, καL &πΟ τd καfJημερινd 
καί βαραία δοσίματα τών Άγαρηνών, έκατωι!ηJσαμεν εlς πολλV χρέος· έξ /Dν 

20 κινδυνεύει τΟ ίερδν- μονάσττ)ριον ώς ύπέρποτε, I δια του όποίου {}αυμ_άζομεν 
" '1 , , , , β , • - '1 ι ~ - . , , 

οι ται.ανεσ με τι τροπον να κυ ερvησωμε1ι αvτφ μαι.ιστα οπου απο την 

πολυκαιριαν έσαfJρώ{}ησαν τd τείχοι αύτοV· καl τΟ liv μέρος έκρεμν1jσfJη, j 
καί ην εlς τελεον cί.φανισμό'l-1 ' και περl τούτου δμως πρέπει νd διακgένει 

Ά ' δ '1 ' νεκ οως α ,.λη,,ογραφίά περl της 'ΈλληνLκfις Κοινότητος τijς Τω~ά·ία.;: 81 

κά{)ε χρ1ιστιαJ•ο' •ι: " " • 1 , , , , ,... ; " " ς· ε; ωχος ? ε1ιτιμωτητα σας· απο τον καιρΌν όπου τΟ έ'κτησε 
2ο ο α γιος f(WJ' στα ν τι νος, και μέγας βα.σιλεϋς· καl μετd ταίίτα διd τΟ γενόμε

Ι'Ον {}αVμα ό 11γιος I Θεοδόσιος· καl λοιπΌν dπδ τδ1' τότε καιρΟν δεν εVρέ{)11 
0 Ο δ ~ I I \ Ο ' I 0 I 

υ εις νεος κτητορας να ανα'καινησι αυτο· διd τούτο εVρίσκεται είς μέγαν 

Ο.ποφασισμόν· δ{}ε1' κοινοl βουλjj Ι καί γνώμη τών π< ατέ> ρων έκλέξαι"εν 
\ C I ο δ }. 1 > 

τ~ vμετεροι' α ε .φον, πν< ευ ματ> ικδν καί ! μουσικδ'l-' παπd κVρ Δανιήλ· 

30 συν 'l'fl αVτου συιιοδίq.· τΟν όποίσν στέλJ'ομεν αύτό{}ι, 1 πρΟς τd ύuέτερα 
σπλά)•χνα f)μών χάσι< ν> ε'' • ' β .ο ' ' ' - ' ' ' " ' " ._ ι,εους και οη-uειας, οι οποιοι επιφερουv 

κα~ )" {J.;ια ,λείψα~α τίjς ά:ίας έJ'δόξου όσιωμάρτυρος Ι/αρασκευrjς· καί μέρος 
του υ.γιου ιεροραρτυρος Ελευ-{}ερίου· τd: όποία αναβλύζουν πηγdς ίαμάτω 1,, 
τώJΙ προσερχομένων είς I αύτd μετd: εVλαβείας καl πίστεως· καί παοακαλοϋ-

35 flEV τη' ' ' ' " " δ ' · ν σην εντημωτιτα· οnως υπο εχfJ.είται αUτοVς ίλαρώ τώ ποοσόπω 
\ δ I \ β Q; < '- , I 

και OVJ' ραμετε και οηυησατε αVτούς, έJΙέργφ I καf λόγφ καί ελεημοσύνη 

?ε~ρέστω· έξ cbν δ.γα{}ώJ1 έχαρίσατο ήμίν ό πλουσιόδωρος 1 J( < ύριο >ς· 
εξοχως δε παρακαλοϋμεν καl τοiίτο, καf}Wς ?j πρώτη άδελφοl η'μών 
" ι ' ' l7λ' ' ' ' ' ι οτε παπα κυρ 1i ιμης, και παπα κυρ Συμεων, δποϋ εlς τd αVτό{}ι έδιέ-

40 τρ~ψαν· καl I τοVς είχετε κυρίους πJι<ευματ>ικούς, οί Οποίοι μfi.ς lfγραφω', 
πως {jτον εύχαριστη:μένοι δ.πδ η)J' κουμπανίαν· έπιδι} καl νd fίτω' δ.γα{}η-ς 

, , ~ , δ • ι 
Υ''ωμης και εναρετοι· ια του όποίου καl ήμείς τοVς Jjχαμεν έγκρίτους καt 
ιiξ' ' ' 'δ ' ' ' ' ισυς εις τφι α ει.φοτητα ημών. 1 κω9·ώς καl τΟν παρόJΙτα dδελφΟν κV 
Δ 'λ ' ' ' "" ' ρ α1ιιη , τον οποιωJΙ υΒι.εται τον δεχδij εlς τΟν τόπον 1 l:κεινό,,· καl νd τΟ 1, 

45l!χεται εlς ε,,{)·υμηαίν TWJΙ, προσέτι ελπίζομεν είς τΟJΙ {}<εό>ν, νd I εϋχα
ριστηΟ-είται καl dπΟ αVτόJ', κα{}Wς I καl Ο.πΟ l:κεινούς· καl τοVτο {J.έλεται τΟ 
μετα'χειρισ{)εί, χάριν εVJ.αβείας, καl διd δ.γάπην του ύμετέρου μο1'αστη
ρίου· ό δε Ο·< εο >ς Ι του ελέους, να σaς δ.ξιώσοι, ε)' τzl d?9·ανάτω aύτου 
βaσιλείq., Ι μετα πάντων των άγίω11, &μήν. ι 

50 ;_ι Ο και?ηγσύ,uει1ος τΓις ίεοU.ς βασιλικη-ς με ' - - Β _ . γιστης μοιιης του ατοπε~ 

δίου Να!Λο,ωJλ· [ καί οί σi•ν l:μοί δ.δελφοί. 



Ο ΤΣΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΣΑΝ 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

Λί σχέσεις τfiς Σερβίας μετU τοϋ Άγίου "Όρους άνεπτύχ{}ησαν στενώ
ταται dπΟ τΥjς έποχfΊς τfΊς ίδρύσεως του Κράτους τών Νεμανιδώv. Ό Στέ· 
φανος Νεμάνια, ό ίδρυτης τfις δυναστείας αίJτfις, ιΊπΟ τΟ σκήπτρον τiiς όποίας 
ή Σερβία Εγνώρισε τΥJν πλέον λαμπρUν περίοδον της μεσαιωνικfΊς της ίστο
ρίας, παραιτη-θ-εlς τοϋ {}ρόνου του καl &.ναλαβcΟν τΟ μοναστικΟν τριβc;Jνιον 
μετέβη εΊς τΟ "Άγιον "Όρος Εν θ-α εδρίσκετο 1lδη ό υίός του ό γvωστΟς ·Άγιος 
Σάββας τiiς Σερβικiiς Έκκλησ[ας. Ή επι&υμ[α &μφοτέρων δπως lδρύσουν 
Εκεί μί.αν σερβικfιv μovf]v Ε:πραγματοποι1l{}η ταχέως δταν δ αυτοκράτωρ" Αλέ
ξιος Γ' τοUς Εχορήγησε τΟ 1198 ηlv εΊς έρειπιώδη κατάστασιν καl παντελfi 
έρήμωσιν εύρισκομένην τότε μονi}ν τού Χελανδαρίου, η Οποία Επέπρωτο 
τόσον vU Επιδράσυ Επl τιlν πνευματικiιν ζω1)ν τών Σέρβων καl τών Σλάβων 
Εν γένει έπl αΊώνας όλοκλήρους ι. 

~Εξ Ολων Ομως τών Νεμανιδών δ Στέφανος Οϋρεσις Δ', γνωστΟς κυ

ρίως &ς Στέφανος Δουσrχν (1331-1355), ~"έδειξε μεγαλυτέραν γενναιοδω· 

ρίαν πρΟς ηΧς άγιορειτικ&ς μονάς. ΤΙ τοιαύτη πολιτικiι τού Στεφάνου Δου
σόν Uπηγορεύετο Οχι μόνον ύπΟ τών στενών δεσμών οί Οποίοι ύφίσταντο 
μεταξU τών Ν εμανιδών καl τού Ά γ ίου •Όρους, καl τσUς Οποίους ό ΔουσUν 
Εκαλλιέργησεν &κόμη περισσότερον ~, &λλ& Επίσης ύπΟ τfϊς σφοδρά; Επι{}υμίας 
του, Οπως Εξασφαλίση τ1lν ύποστήριξιν τού Ελληνικού κλήρου. eΌταν Ο Σέρ~ 

βος αύτΟς tnεμJn, σuνεπλ1lρωσε η\ν κατάληψιν τfiς Μακεδονίας χαl r]ρχισε 

ι Βλ. G. Τ 1 i η s k i j, Zna~enie Afona Υ istorii slaνianskoj pisιnennosti, 
Zul'llal Minist. Naωdn. Pl'OSY~S:Cenija, νέα σειρά, 18 {1908), 1-41. Ν. S m i r
n ο ν, ZnaCaj Afona ·u istω·iji SΓpske crkYe, CΓkνa i Ziyot, ι (1922}, άρ. 5 καί 
6. 1-1. V a s iC, L'hesychasnιe dans l'Cg-Iise et l'art c1es Serbes, Recιιeil 

Uspenskij (Παρίσια ι 1930), Ι, 110 -123. 
2 ΤCι ύ;τ~ρ της μονytς Χελανδαρίου !iγγραφα τοϋ Δουσ&ν βλ. έν S t. Ν ο v a-

1{ ο ν i C, Zalωnski spornenici srpskih dι-Zava sΓednjega Yeka (Βελιγράδιον 
1912), 402 κέξ. Β. Κ ο 1' a b 1 e ν, Actes slaYes de ChilandaΓ (Πετρούπολις 1915), 
457 κέξ. καl Α. S ο 1 ο ν j e ν, OdabΓani spωnenici sηJskog p1·ava ocl ΧΙΙ do 
kraja XV velω (Βελιγράδιον 1926), 122 κέξ. Πρβλ. τόν κατάλογον των ύπ~ρ τοίi 
Χελα'.'δαρίου χρυσοβούλλων τοϋ Δουσι:Ίν Εν Τ. F 1 ο ι· i η s k i j, JuZn:ye Slaνjane i 
Vizantija ν ο νtol'Oj C.etYerti Xl V ν~ka (Πετρούπολις 1882), ΙΙ, 137, ση μ. 4. 
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ν(J: σκέπτεται JJEQI τfϊς δημιουργίας ένΟς βυζαντινο- σερβικού κράτους υπ 
αυτόν, καl &χόμη περl καταλήψεως αϋτού τούτου τοϋ βυζαντινού -&ρόνου 
δ ' J - " δ ' ' ' ~εγ~ωσε ~α ·αρως_ στ~, ι~ να πραγματοποιΊlση ηΧ σχέδιά του, έχρειάζετο 
την υποστηριξιν των Ελληνων &ρχόντων καl τοϋ έλληνικοϋ κλήρου εΙς τ&ς 
καταληφ{}είσας Επαρχίας. Διότι 1'1 άναγνώρισις τfjc Ε"t=ουσίας του ύπΟ τoii 
~) I - ' - "' ε, ,ηνικου κληρου &c'ι: Εσψ.ιαινε Οχ ι μόνον μίαν de facto &ναγνώρισιν καl ύπο-

~τή~ι~ιν, τοίί Σ'έ~'βου lc]Υε:ιόνος ύπΟ τών Έλλ1lνων ιJπηκόων τοϋ κράτους rου 1 
αλλα επισης {}α εδιδε και ιΊρησχευτικήν τινα χροιc'ι:ν είς ηlν &ρχήν του. 

Οϋrως, εύΗiJς Εξ &ρχfiς, δ Δουσ(lν Εξεδήλωσε γενναιόδωρα αίσ{}ήματα πρΟς 
η}ς έν Μακεδοvίq; μονάς, ό)ς π.χ. τi]ν μovi]v 'Αγίου ~Ιωάννου Ποοδρόμου 
παοU τας Σέροαc τ' ' - "Α , ~ Λ , "' 
J "' "' Cl ~ ~~· ην μο~ιην, της ' γιας Ηναστασιας παρα τi]ν Ζίχναν κ.α. ι. 

, ο Ι~ Α,γι,ον Ορος, ;ο μεγα αUτό κέντρον τού 'Ορ{}οδόξου Χριστιανισμού, 
το οποιον εξησκει τοσαυτην ΕπιρροΊ)ν Επl τfϊς •Ελληνικfίς Έχκλησίας καl 

Ολων τών δρ3·οδόξων λαών, δΕν 1Ίδύναrο παρ& ν(l προσελχύσu την tδιαιτέοαν 
προσοχ1lν τοϋ Σέρβου ήγε μόνος. 'Αφ' έτέρου η καταστροφη τfιν Οποίαν Ε~έ
φερεν ή κάθοδος τών Σέρβων εl.ς τδ.ς άγιορειηκι:Χς περιουσίας 2 χαl ή οΊκειο· 

ποίησις πολλών Εξ αύτών ίΙπΟ τών κατακτητών Β, fΊνάγκασαν τους ΆΗωνί· 
τας μοναχοUς νU &.ναγνωρίσουν τΟν LσχυρΟv κατακτηηlν καl Ελθουv εlς δια
;τραγματεύσεις μετ· αUrοϋ μΕ σχο;τ;Jν δπω; Εξασφαλίσουν τιlν έπικύρωσιν τών 

προνομίων των καΙ τιlν c~χεραιόrητα τfjς χτηματιχfϊς των περιουσίας τfjς εί1 • 
ρισχομέvης εΙς τιl: σ~·ρβοχρατούμενα Εδάφη. 

ο c ~ί)τ~ς, εύΟ~·ς μετιl την πτώσιν τιΟν Σερρών (24 ΣεπτΕμβρίου 1345) 4, 

11 ο ποια επεσφραγισε t1lν κατάκtησιν rfjς .Ι\'Ιακεδονίας ιJπ() ιών Σέρβων, (lπέ· 

στειλεν δ ΔουσΟ:ν εlς τΟ <Άγιον 'Όρος τΟν λογο·3έτηv του Χρυσόν. ΚαD-ως 

μας πληροφορεί δ 'ίδιος ό ΔοuσUν εlς χρυσόβουλλόν του, η) Οποίον άποτε-

,ι Βλ. Α. Solo\.rjeν-V. MoSin, Gι-Cke poYelje sι-pski1ι νladara (Βε~ 
λιγραδιον HJ36\ 2- 17 18-21 κα: 1 ϊΔ - JR7 Πρ") "' (]-, : · I' d . . , 'ι ' • • '... '--' • .ο. ΙJ •· J.1..1., ..J .1 D J.. 111 1 J.. ΓegΊlO e 
g1ι Slaνι (Πεζαρο 1601), 260 καL Τ. 1-"loι-inskiJ' "Εν{}·' ιlν Π 116 ., , λ . ι ·, , κε.,. 

Β. SoloνJeY-MoSin, 'Έν-&' &ν., 58· 71 κfξ. 88' 48 εr; 98· 4'' ;r; 
Π,,{}>' _ """' ' ,., .uκε,. 
ερι επι εσεως_των ..... ερβων_κατCι τοϋ 'Αγίου "'Ορους βλ. V. I,a.uι-ent, Xero-

ι)otaιnon et S~ll1t-Paul. HιstoiΓc et ιegencle a 1Άt11oS, J{eyue lιistoriqne dn 
snd-est europeen, 22 (1945), 280 καΙ 28±. 1-<' r. D 61 g e ι-, Αιιs den Schatzl{aU1· 
ιηeπ1 des Heilig·en Beι-ges ιΜόναχον 1948), 63' 7. 

3 :π ~ατοχ1'J Π~~λών άγιορειτικών γαιδ)ν ύπΟ τών Σέρβων κατακτητ&ν ιiναφέa 
ρε:αι εις συy~ρονα εγγραφα. Βλ. S ο 1 ο v j e Υ- Μ ο S i η, "Εν&' &ν., 32· 43-47 
και L. Ρ e t ι t, Actes grecs de Clιilandaι- (Πετρούπολις 1911) 334. Π β1 p 
Ι e 1 Ρ! ·r· ' ρ '· . 

·< 1U ~ 1' e, ll ιρpes et la Macedoine OΓientale a I'ι§poque clΊretienne et 
})yzant111e {Παρίσιοι 194:5), 238- 239. Τ ο υ α ύ τ ο ϋ, Actes de Kutlnnιns (Παρί~ 
σιοι 1945), 229, 

4 Βλ. Α. Soloνjey, CaΓ DιιSan u Serezu, Jugosl. istoΓ. Casopis, 1 
(1935), 472-477. 
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λει ηlν μόνην πηγ1lν μας δια τα γεγονότα αυτά, σκοπΌς τlϊς άποστολ1Ίς τοίi 
Χρυσού ήω να ζητήση &πΟ τους μοναχοi.Ις «δπως συνεχώς ποιώσιν ύπερ 

iiμο'ϋ [δηJ •. του Δουσdν} ;ιρΟς Θεδν έντεύζεις καi ίκεσίας ύπέρ άπαλλαγijς 

δηλονότι τών l:-v τc'j:Ί βίφ τούτφ 1jμαρτημένωJ1 μαι· εlτα, καl ί'γα μνημοvεύω

αιν έν άπάσαις ταίς ε1' αVτr'jJ σεβασμίαις μογαίς, Sν τε τοίς κελλίοις καl 

tjσυχαστηρίοις καi άπλώς είπείιι καfJ' δ'λοJΙ τΟ τοιοV.το1! Ιiγιο1ι Ορος» ! • ~ Αναμ

φιβόλως τοίiτο ύπονοεί δτι ό ΔουσUν εlχε ζητιlσει &πΟ το\Jς ~ Α{}ωνίτας Επί

σημον άναγνώρισιν. 'Όταν δΕ o'i μοναχοl &νεγνώρισαν τΟν νέον κύριόν των 

ό Δουσflν &πέλυσε κατU. μfiνα Νοέμβριον τοίi 1345 χρυσόβουλλον 2 &πευitυ

νόμενον πρΟς Ολας η1ς μσνΔς τοϋ 'Άθ-ω, δια τοϋ όποίου έχορήγει τα έξης 

αί:εη\}έντα προνόμια : 
1. NU μνημονεύεται τΟ Ονομα του Βυζαντινού αUτοκράτορος πρΟ τοίί 

Ονόματος τοϋ Δουσαν εΊς τclς λειτουργίας των s. 

2. NU διοικΥjται τΟ "Άγιον 'Όρος συμψιi')'νως μΕ τUς παλαιι1ς διατάξεις 

καl τι} ε{}·ιμα αUtf\ς τf\ς μοναστικής κοινότητος. 

3. Να έπανέλ&ουν δλα τα εύρισκόμενα ά-&ωνιτικα Κtl'lματα περl τ1Ίν Κα

λαμαριάν, τΟν ποταμΟν Στρυμόνα καl &λλαχοϋ .UπΟ η)ν κι•ριαρχίαν τοϋ 

Ά γ ίου 'Όρους καl οUδέποτε είς τΟ μέλλον να δίδωνται τοιαύτα κτήματα εΊς 

τοi1ς Σέρβους '. 

ι Βλ. S ο 1 ο v j e ν- Μ ο S i n, "Εν{},' δ.·ν., 30. ~σ Μιχαήλ Λάσκαρις έξέφρασε 

tΊ)ν γνfόμην δτι πρώτοι οί. Ά1tωνϊται προσfιλ{Ι·ον εlς τΟν Δοuσiι'ν έπι'fi·υμοϋντες έπικύ
ρωσιν τών πι.ιονομίων των ciJtO τΟν νέον κύριόν των καί κατόπιν τούτου απέστειλε εtς 
τΟ 'Άγιον 'Όρος αUτΟς τΟν λογο{}έτην του ΧρυσΟν (βλ. Μ. Lascaι·is, Vato
pedskata granιota na car Ivan Asenja ΙΙ [Σόφια 1930], 32-33 καl Actes serbes 
de Vatoped1, Bγzantinoslavica, 6 [1935-1936], 167). T1lv αUτ1lν γνόJμην φαίνε· 
ται να συμμερίζεται καt. ό S t. Β i n ο η (Les origiηes legendaires et lΊιistoire 

de Xeωpotanιoιι et de Saint-Paιιl de lΆthos [Λουβαi.ν 1942], 302). •Η πι{Ι·ανi] 

αUτη γνόJμη δμως παραμένει άπλfi Uπό&εσις Εφ' Οσον στερούμε&α πηγών Επ' αUτοί.i 

τοϋ ζητήματος. 
2 Βλ. S ο lo ν j e v- Μ o~S i η, 'Έν&' ciν., 30 κέξ. Περ!. της γνησιότητας του 

χρυσοβούλλου αVτοϋ συνηγορεϊ καi 1) μ'\•εία περt αύτσυ είς (ίλλο χρυσόβουλλον τού 

Δουσό.ν ύπf:ρ της μονi'jς 'Ιβήρων (αύτό'fi,ι, 38' 6 -12). 
8 AUηl ή παραχόJρησις φαίνεται παράξενος. Πι'fi'ανΊlν Εξήγησιν 8δωσε\• ό Α. 

S ο 1 ο v j e v (Arlιiv za pι-aYne i dΓuStvene naul<:e, 28 [1929], 471), δ όποΙος 
Rγραψε'\' Οτι ο:δ Δουσά'\•, αν καί ευρίσκετο είς πόλεμον μετό τιiJν ΈλλΊlνων καl ώνει

ρε{Jετο τ1)ν &νάληψιν του αUτοκρατορικοU τίτλου, Sv τούτοις dνεγ\'C;Jριζε 1'τ&ικ1lν τινα 

έξουσίαν τοϋ νομίμου αύτοκρύ.τορος, τοϋ αUτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου». ΚατrΊ. δf: τΟν 

Μ. Λάσκα ρ ι ν ( B.γzantinoslaνica, 6 [1935 -1936], 167- 168), αUηl 1] παραχ(ίJ

ρησις εlνσ.ι νοητ1) έφ' δσον ό Δουσόν δΕν είχεν &νακηρυχ'fif'j &κόμη αUτοκράτωρ. 

~ Εlς U.λλο ιi'\•τίγραφον τοϋ χρuσοβούλλου αUτοϋ εUρε{Ι-·Εν εiς ηlν μον1)ν τf'jς Με

γίστης Λαύρας zαl δημοσιεu{}έν iJπO , Αλεξύ.νδρου Εύμορφοπούλου Λαυριώτου l1 
παράγραφος u:ιJηl παραλείπεται (βλ. 'Α λ. Ε ύ μ ο ρ φ οπού λ ο υ Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ, 
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4. NU &παλλαγοϋν δλα π~ κτήματα τώv μονctιν τοίi Άγίου 'Όρους t(jJv 
φόρων καl τών &γγαρειών. 

5. Να διοικllται 1l πόλις τfις Ίερισσοϋ Οχ ι ύπΟ μιάς κεφαλίjς διορισι'}εί

σnς l>πΟ τοίi Σέρβου 1lγεμόνος, &λλα &πΟ κοινοϋ ύπΟ τοίi έπωκόπου αί1τΥjς 
καl τού cΑγίου 'Όρους. 

6. Τα άγιορειtικcΧ πλοιάρια ν<Χ εχουν δικαίωμα άλιείας εlς τΟν Στρυ· 

μόνα, χω ρ lς νc't πληρώνουν φόρον. 

7. Ν α &παγορευ-&ίi 1i &πογραφη κτημάτων UπΟ τ(Ίς &ρz/ις δια φορολο
γικοlΙς σκοποUς είς τΟ e'Αγιον 'Όρος καl ηΊν 'Ιερισσόν. 

ΑύτΟ τΟ <<γενικΟν χρυσόβουλλον)>, τΟ όποίον ('lπεκάλεσεν ό Μ. Λάσκα

ρις <<καταστατικΟν χάρτην τοϋ "Αγίου 'Όρους καη~ τΥιν περίοδον τfjς Σερβο· 

κρατίας>> ι, δεικνύει καθ-αρώς δ τι οι Ά{tωνίται &νεγνό)ρωαv τΟν Στέφανον 

ΔουσCιν και δ)ς αντάλλαγμα Ελαβον τCι &.vωτέρω προνόμια τα όποία &πετέλουν 

έγγύησιν τfις ανεξαρτησίας καl τfjς &κεραιότητος τών μονών των. το χρυσό

βουλλον αUτΟ δΕν fιδύvατο βι:βαίως να καλύψΌ Ολα τα ζητήματα τών μονών. 

Δι' αUrΟν τΟν λόγον μικρΟν μετα τiιν &πόλυσιν τοϋ «γενικού χρυσοβούλλου>> 

έξέδωκεν ό Δουσάν, τii παρακλήσει αUτών τούτων τών μοναχών, ίδιαίτερα 

χρυσόβουλλα διa τaς διαφόρους μονaς του 'Αγίου 'Όρους. Μέχρι σ>\μερον 

δύο μόνον έξ αVτών, &πολυ&έντα κατ& μfινα Ίανουάριον τοίi 1346 μάς είναι 
γνωστά· τΟ Εν ύπΕρ τfις μονΎjς Φιλο-&έου 2 καl τΟ Ciλλο ύπΕρ τfις μονfiς 

Ίβήρων ". 
'Άν καl οϊ Άitωνίται μοναχοl έξ άvάγκης &νεγνώρισαν την σερβικ1)ν 

κυριαρχίαν, δΕν ύπάρχει &μφιβολία Οτι έπεΒύμουv να διατηρήσουν καλ&ς 

σχέσεις μΕ τ)Ίν Κωvσταντινούπολιν . .Μόνον οϋτω δύναται να έννοηitfi διατl 

έζήτησαν τΟ δικαίωμα να μνημονεύουν πρώτον είς τCις λειτουργίας των τΟ 

βνομα τού αUτοχράτορος τού Βυζαντίου. Ταχέως δμως &πεδείχ{}η δτι ήτο 

&δύνατον δι' αUεους ν& διατηρήσουν &yαitUς σχέσεις μΕ την Κωνσταντινού-

"Η Εν 'Ά{}ψ ί.ερiι μογΥj Μεγίστη Λαύρα καl αί. πρΟς αυτην αύτοκρατορικαί δωρεαί 

καl .προ\•ομίαι. Ό έν Κω\•σταντινουπόλει Έλλην. Φιλ. Σύλλογος, 29 [1902 -1905J, 
119 -120). Κατό τΟν St. Binon τΟ aντίγραφον τf'jς Λαύρας o:offre a nos yeux plus 
de garantίes d 'authenticite,. καl συνεπώς 1] παράγραφος περl τi]ς έξώσεως τών 

Σέρβων είναι μεταγενεστέρα παρεμβολ1) (βλ. S t. Β i η ο η, Deux contributions 
impoι-tants a l'histoire de l<ι Sainte Montagne, ReYue d'histoire ecclesiastique, 
34 [1938[, 301). 

1 Μ. L a s c a r ί s, Actes seΓbes de Vatoρedi, B:γzantinoslaνica, 6 (1935-
1936), 167. 

2 'Ανεκαλύψ&η ύπΟ του Μ. Λάσκαρι, 6.λλiι παι.ιέμεινε, κα&' Οσον γνωρίζω, άκόμη 
άνέκδοτον. {Βλ. Μ. L a s c a r ί s, Reνue inten1. des etudes balkaniques 1 3 
[1936 -1937J, 269). 

Β Solovjeν-MoSin, "Εν&' αν., 36-4-l, 
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πολιν καl τΟν Δουσιlν συγχρόνως. Μη δυνάμενοι να πράξουν U.λλως, λόγφ 
τΥις &έσεώς των, συνέδεσαν ηlν τύχην των μετ& τών Σέρβων. ~Ανεγνώρι

σαν τΟ ύπΟ του Δουσι.Ιν LδρυitΕν ΣερβικΟν Πατριαρχείον, το οποίον ταχέως 

dφωρίσflη ύπΟ τοίi Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καl Επεμψαν άντιπρο

σωπείαν μf Επικεφαλfις τΟν Πρ&τον των εlς ηlv γενικf)ν συνέλευσιν την 

συyκλη{}εϊσαν τf]v 14ην 'Απριλίου τοϋ 1346 εlς τα Σκόπια, κατα τ1Ίν Οποίαν 

Εστέφ{}η ό ΔουσCι.ν τσάρος <<Σερβίας καl 'Ρωμανίας» 1
• Έπl τij εUκαιρίq: 

αύτοϋ τοίi σηιιαντικοϋ γεγονότος δια τi}ν Lστορίαν τiϊς μεσαιωνικής Σερβίας 

έξέδωσεν 8 ΔουσΟ:ν &ρι{}μόν τι να χρυσοβούλλων Uπfρ τών μονών τοϋ 'Ά{}ω 2
• 

Τίϊ παρακλ1lσει των lδίων μοναχών Sπεκύρωσεν ό Σέρβος ήγεμΟ>ν τα παλαιά 

των προνόμια, Sχορ1lγησε μερικα νέα καl fιγγυή&η &κόμη μίαν φορ<iν τi)v 

&συδοσίαν των. 

Δια να παγιώση δΕ τ1lν φιλίαν του μετό: τών ~Α-&ωνιτών καl πραγμα· 

1 Βλ. S t. Ν ο Υ a };:: ο Υ i C, Zakonik Stefaηa DuSana (Βελιγράδιον 1898), 5. 
Πρβλ. Ν. Κ a d ο j C i C, Srρski drZaYni sabori η sι·ednjenι γeku (Βελιγράδιον 

1940), 124-125. 
2 Έξ αύτ&ν γνωρίtομεν τα έξης περιλαμβα\•όμενα εl.ς τΊlν 8κδοσιν τών s o

loνjeγ-1\IoSin (''Εν&' ιlν., 42 κέξ), VII. Ίβήρων (Άπρ.1346), VIII. Φιλο

-&έοu (Άπρ. 134.6), ΙΧ. Ζωγράφου ('Απρ. 1346), ΧΙ. Βατοπεδίου (Μα'Lου 134_6) 
ΧΙΙ. Ξηροποτάμου ('Απρ.-Μα·tου 1346), XIV. 'Εσφιγμέ\•ου {'Απρ, 1346-Δεκ: 
1317). το πρόβλημα της γνησιότητα; τ&ν χρυσοβούλλων ωJτ&ν έγένετο U:ντιχείμενον 
πολλών _συ'ζητ~σεr~ν. Κατc/. τΟν D. AnastasijeνiC (B.yzantion, 12 [1937], 631 
καt Esfιgιnenιskιe a_kty cara DuSana, Λ.nnales de 1Ίnstitut Koηdakoν, 10 
[1938J, 58) τΟ ύπ" &ρι:&, XIV ύπερ τijς μovfjς Έσφιγμένου δεν &η'jκει εtς τQγ Δου

σάν, &λλ&.. είναι βυζαντινΟν &π:ολυ&εν UπΟ Άνδρονtκου Β', έ,•φ κατα τΟν S t. Β i
non {'Ένθ" &ν., 309) πρόκειται περ( πλαστου. ·ο St. Biηon ('Έν&' άν., 304, 
307-;JOS, 311 καl I~es origines Ίegentaires, 122) &εωρε! έπtσης πλαστΟν τΟ ύπ" 

άρι-&. ΧΙ ύπερ της μονfjς Βατοπεδίου, καi τ(ι ύπ' άρι&. VII (Ίβ,lρω\•), νπΙ (Φι-
λο{}(- ' χτr '""·· .. _ -'·· ' vτττ ('Ώ ' ) " δ ' ι;uuι, ~ J..ι tο•ινuπuιαμουι, ΛJ..l.l. .6σφιγμενοu εχοu't' ιασωυη εί-ς {)ποπτον μορ· 

φ1lν. Κατα τΟν η. AnastasijeyiC (B.yzantion, 12 \1937], 637) τΟ ύπ' &ρι-&. 
XIJI Εχει λαν&ασμένως χρονολογη{}η ύπΟ τUn• Α. s ο 1 ο Υ j e Υ και ν. Μ ο s i η 
("Εν&' <iν., 94) καi Επt τii βάσει έσωτερικών στοιχείων καταλ1lγει εLς τΟ συμπέρασμα 

δτι riπελύ&η κα~α τας &ρχό.ς τοϋ 1348. Εiς μεταγενέστερο\• δημοσίευμά του ό ν. 

MoSin ιi;ι;-έρριψε τ1lν &εωρίαν του AnastasijeyiC καt ύπεσηlριξε τ1)ν παλαιαν &πο
ψιν δτι δηλ. τΟ χρυσόβοuλλον έξεδό-&η εLς ηlν έν Σκοπίοις γενικi]γ συνέλευσιν τΟ 

1346 (βλ. Υ. Μ ο S i η, Akti iz svetogorsl{.ih arhiva, Spoιuenik Srρsk. Kra1j. 
Akad., 91 [1939], 252, σημ. 8). Ό ν. J\IoSin ('Έν-&' ά\'., 227, σημ. 32) έξέ

φρασεν Επίσης τήν γνώμην δτι τΟ ύπ' &.ρι&. ΙΧ (Ζωγράφου) δεν είναι τΟ πρωτότυ
πον &.λλό. «:τι&αν&ς άνιίγραφον 11 πλαστόν•. Περl. του ζητήματος της Εκδόσεως χρυσο
βούλλων ε!.ς τιlς γενικό.ς συνελεύσεις (sabor) εtς η)γ μεσαιωνικήν Σερβίαν βλ. Α. 

S ο 1 ο Υ j e \τ, Dνa priloga ρroιιCavanu DuSanoνe dr:laνe, G1asnik Skoρ. NauCn. 
Dι-uStva, 2 (1926), 25-46 καl Τ. Taranovski, Istoι-ija sι-ρskog ρι·aνa u 
nemanjiCkoj drZavi (Βελιγράδιον 1931), Ι, 175, 

Ό τσά.vος Στέφανος Δοuσά\• καi τΟ "Α γιον 'Όρος 8/ 

τοποιΊlση παλαιΟν πό-&ον δπως 'ίδη τΟν τόπον Ev{tα ό πρόγονός τοι• Στέφανος 
Νεμάνια, ό περιχ.λεi)ς <'Αγιος ΣυμεΟ)V τών Σέρβων, διiϊλ'ιqε τcΊ: τελευταία Ετη 
τοϋ βί.ου του, &τrεφάσισεν ό ΔουσUν ϋπως Sπισκεφ1<}fi τΟ ζΆγιον 'Όρος αVτο

προσώπως. 

0\irω, το 1347, ο Σέρβος ήγεμο>ν &φίχ{}η μετ<'< τiiς συζύγου του Έλένης 
χ.αl τοϋ υίοϋ του ΟUρεσι εις τι) "Αγιον 'Όρος, προσκομίζωv πολύτιμα 
δώρα τα όποία προσέφερεν εlς τΔς διαφόρους μονάς 1

• ΤΟ ϋ.βατον ~\ 1'1 &ρ

χαιόitεν Εν τii πολιτείq. τοϋ 'Ά{}ω ισχύουσα ι!.παyόρευσις τiiς εισόδου γυναι

κών, Ελησμονή&η τότε. Είς δλας τδ.ς μονδ.ς έ;τέδειξε τΟ αύτοκρατορικΟν ζείJγος 
μεγάλην έλευ{}εριότητα· ίδίως δΕ πρΟς ηlν σερβιχ-i)ν μονιlν τοϋ Χελανδαρίου. 

Ή άνάμνησις της άποδημίας των διασώζεται μfχρι τών ήμερών μας είς 

πλη&ος παραδόσεων τών 'Α{}ωνιτών μοναχών κά-&ε Ε&νικότητος 3
, Ή μεγάλη 

1 Βλ. Β. Κ ο r a b 1 e Υ, Actes sla,τes de Chilaηdar, 494-495. Ό Δουσάν 
καί 1'1 σύζυγός του Έλένη πρέπει να ε{χον ελ&ει είς τΟ 'Άγιον 'Όρος πρΟ της lης 
Σεπτεμβρίου 1347, διότι κατέχομε\' Ε:ν&ύμησι\' του γέροντος Ίωα\•νικίου, φέρουσαν 
χρο,•ολογίαν 6855 (1346 -13!7), εLς χε~ρόγραφον τΟ δποίον εγραψε δια τ1l\' αlιτοκρά· 
τειραν "Ελένην εύρισκομένην τότε εLς τΟ ''Α γιον "Ορος (βλ. L j, S t ο j a η ο Υ i C, 
Stari srpslci zaρisi [Βελιγράδιον 1905], ΗΙ, 40, &ρ. 4939). ΟΙ ύψηλοl έπισκέπται 
παρέμειναν είς τΟ "Άγιον 'Όρος .μέχρι τfις άνοίξεως του έπομένου έτους. Πρέπει δε 
να εtχον' &ναχωρΊlσει πρΟ τfις 29ης 'Απριλίου 1348, διότι κατέχομεν χρυσόβουλλον 
του Δουσαν με ω'>ηlν την ήμερομηνίαν έκδο&εν εν Πρισρένη (βλ. F Γ. Μ i k 1 o
s i c h, Monumenta serbica [Βιέννη 1858J, 139). Περl της άποδημίας του Δουσάν 
είς τΟ "Α γιον 'Όρος βλ. κυρίως Τ. F 1 ο r i η s lc i j, "Εν&• &ν., ΙΙ, 134 κέξ. καί 
Pamjatniki zakonodate1jnoi dejate1jnosti Dιι~ana (Κίεβο\' 1888), 80. Γ. Σ μ υ σ
\'άκη, ΤΟ "Αγιον "Ορος ('Α-&f)ναι 1903), 88. Κ. Βλά.χου, "Η Χερσόνησος του 
'Αγίου 'Όρους "Α&ω (Βόλος 1903), 60-61. Ν. Βέη, 'Ά&ως, Έγκυκλ. Λεξ. Έλεu
-&ερουδάκη, Ι, 423β- 424α. ΤΟ γνωστΟν «svodeη hrisoνul» τοπο&ετεί έσφαλμένως 
η)ν έπίσκεψιν του Δουσό.ν εl.ς τΟ ετος 13CI1 (βλ. So1oνjeν-J\IoSin, "Ε,ν&' άν., 
366). ΤΟ «sνoden hrisovιι1» ε!ναι κατ& τΟν Α. StoiloY, δ δnοίος τΟ έχει μελεηlσει 
καί άναλύσει φιλολογικώς και :π:αλσ.ιοyραφικι:Ος, «συμπίλημα γεγόμενον έnί τη βάσει 
αύ&εντικι'ϊn' ϊσως χρυσοβούλλω\' των &ναφερομένω'' α\>τοκρατόρων ίδηλ. Λέοντος τοϋ 
Σοφου, τοϋ τσάρου τcΟν Βουλγάρων 'Ιωά·ννοu, του Στεφάνου Δουσιlν καί. του δεσπό
του ΟϋγκλεσιJ καl συνταχ-&Εν oUχl πρΟ τοϋ ΙΖ' καt oUχi. μετ& τΟν ΙΗ' αl.ώνα» (βλ. 
Α. S t ο i 1 ο v, SYoden lιrisovul za istoriata na Zogι-afskija monast:yι-, Sbornik 
ν Cest na V. Ν. Z1ataι-ski [Σόφια 1925], 452). 'Επίσης αύ&αιρέτως ό C. Ηορf 
(Gesch. Griechenlands, Ι, 445b) {Ι·έτει τi]ν Επίσκεψιν του Δοuσαν εlς τΟ έτος 1345. 
'ΑπΟ τα δωρη-&έντα &.ντικείμενα είς τιlς μονό.ς του •Αγίου "Ορους ύπΟ τοϋ ΔουσιΧν 
σώζεται μεταξU ϋ.λλων καl ενας σταυρΌς εlς τΟ κα<&ολικΟν του Φιλο&έου (βλ. G. 
Μ i 11 e t- ]. Ρ a ι· g ο i r e- L. Ρ e t i t, Recuei1 des inscriρtions chι-etiennes 
du Mont Athos !Παρ(σιοc 19041, Ι, 98, 6.ρ. 299). 

2 Περl του &βάτου βλ. Κ. Μ. Ράλλη, Περi τoii άβάτου των μοναστηρίωγ 
κατό. τΟ δίκαιον τf]ς 'Ορ&οδόξου 'Ανατολικfις 'Εκκλησίας ('Α&fιναι 1908). 

8 ·ο Γ. Σμυρνάκης ("'Εν&' άγ,, 88) γράφει Οτι, συμφώνως μΕ &&ωνιτικ1lν 
παράδοσιν, ό Δουσό.ν δταν fπεσκέψ&η τΟ 'Άγιο" 'Όρος «Εφιππος ιi\•ερριχή'θ·η έπi της 
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δε γενναιοδωρία των τους εttεσε μεταξυ τώv κτητόρων καl εύεργεrών διαφό~ 

ρων μονών ώς π.χ. τΥjς μονflς ~Εσφιγμένου 1 τflς μονlϊς ~Αγίου Παντελε1Ί~ 

μονος 2
, της μονfις Κουτλουμουσίου 3 καl φυσικώς rilς σερβικf}ς μονf}ς τοϋ 

Χελανδαρίου καl τοϋ Εν Καρυαίς κελλίου του "Αγίου Σάββα~. Εtς τΟ συvο~ 

δικΟν τfiς μονΥ}ς τilς Μεγίστης Λαύρας μνημονεύεται τΟ δνομα του «Στεφάνου 
του δ.οιδίμου καl μακαρίτου δεσπότου πάσης Σερβίας, τοV πάντα μέν τδ1ι 

βίον καλώς καί {}εοφιλώς διαβιβάσαντος, έλεημοσύναις δέ μάλιστα διαπρέ

ψαντος. 'Ώς γενομένου πολλοίς μέν δ.πόροις ποριστήν, πολλΟίς δέ άδικουμέ

νοίς προστάτην, κη]τορός τε ;] μfiλλον πατρΟς έκπληροVντος τόπον εlς δλον 

τούτο τΟ κα!Γ ;}μfiς 'Άγιον "Όρος, Ολαις χερσίν έπικρατοϋντος καί συνι

στώντας αύτό, καl λόγοις καί πράγμασιν έπαρκοVντος t}μίν, τοiί ώς dλη{}ώς 

χριστιανικωτάτου κα( φιλομονάρχου αύ{}έντου» 5 • 

Την Επίσκεψιν τοϋ Δουσαv κα'ι τΥ]ς συζύγου του •Ελένης είς τΟ <Άγιον 

'Όρος μνημονεύουν έλληνικαl καl σερβικαi σύγχρονοι πηγαί 6
' αϋτη περιγρά

φεται δμως κάλλιστα ε1ς σερβικiιν χρυσόβουλλον τoii Δουσaν εκδοi!iον το 1348 

κορυφfjς του "Αθ·ωνος, ενf}α ε,•έπηξε η)ν τροπαιοφόρον αύτού σημαίαν, f]τις εϋρηται 

Εν τ φ Κω3-ολικίρ της .Μονijς Χιλιανδαρίου, περιειλιγμένη περL τΟν κοντΟν αUτης~. 

Περi τfίς σημαίας αύτfjς βλ. α1ιτό-&ι, 492-493 καi ·Ρ. Ρ ο ρ ο ν i C, Iz lιilendarske 

riznice, Prilozi za knjiZevnost, 18 (1938), 356-359. Πρβλ. Τ. Floι-inskij, 

JuZnye Slavjane, Π, 137. Δι" ύ.λλας παραδόσεις βλ. Γ. Σμυρνάκην, 'Έν&' 

άν., 499. R. Μ. Da\vkins, The-Monks of Athos (Λο,,δϊνον 1936), 356. ·Fr. 
D δ 1 g· e r (Εκδ.) Mδnchsland Athos (Μόναχον 1943), 70. 

~Βλ. Soloyjeν-MoSin, 'Έν&' d:ν., 150. 
2 Βλ. Akty russkago na svjatonι Afon~ monast)rrja sν. velikomuCenika i 

c~litelja Pantelejmona (Κίεβον 1873), 253, &ρ. 47. Γ'Υωρίζω τΟ βιβλίον α-ΙπΟ μό~ 

νον f:κ της μελέτης τοϊi Α. S ο Ι ο ν j e Υ, Histoiι-e du nιonastere russe au Mont
Atlιos, B:γzantion, 8 (1933), 225, σημ. 3. Συμφώνως μΕ &γιορειτικιiς παραδόσεις, 

ό ΔουσCιν εδώρησεν είς η)ν ρωσικijν μον1)ν λείψανα τού • Αγίου Παντελεήμονος (βλ. 

V. MoSin, Spoιnenik, 91 f1939J, 253 γ.αi 255-256). 
3 Βλ. Ρ. L e m e ι- Ι e, Actes de Kutlumus, 112 καί 116. Αί δωρεαl τοϋ 

Δουσαν πρός τΊ'-ιν μονi]ν Κουτλοuμοuσίου αναφέρονται κα] εtς έγγραφον tου πατριάρ~ 

χου Κωνσταντινουπόλεως Νείλου ('Οκτ. 1386). Βλ. α1ιτόίtι, 144· 33, 51. 
ι Βλ. S t. Ν ο Υ a k ο v i C, Zakonski sρomenici, 473. Πρβλ. R. G r u j i C, 

Carica Jelena i Celija Sv. Save ιι Kaι-eji, Glasnik Slωρskog NauCnog DruStYa, 
14 (1935), 33-42 καi S. TroiCki, Ktitorslω ρrayo u Vizantiji i u neman
jnCkoj Srb;ji, Glas, 168 (1935), 97. 

5 D. Α η a s t a s i j e v i C, Srρski arhiv Laure atonske, Spomenik, 56 
(1922), 17. τα Ονόματα τοϋ Δοuσάν καL της συζύγου τοu Έλένης &ναφέρονται επί~ 

σης εtς τΟ ίερόν βρέβιον της Lδίας μονi]ς (βλ. αύτό&ι, 17). 
6 ΈκτΟς των dνωτέρω μνημονευ&εισο)ν πηγών (σ. 06, σημ, 1) ή επίσκεψις τού 

ΔουσCι.ν είς τΟ" Α γιον 'Όρος d:ναφέρεται καΙ εtς τόν «Λόγον 3γχ.ωμιαστιγ.(η, είς Γρ-ηγό~ 

ριον Παλαμaν» ύπό του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλο#έου (Μ i g n e, PG, 
151, στ. 615). 

Ί 
f 

' 

Ό τσάρος Στέφανος ΔουσrΊν -ι.:αΊ τΟ 'Άγιαν ~Ορος SD 

υπερ τfις μονΪ]ς Χελανδαρίου, τΟ όποίον μάς πληροφσοεί πρcί)τον δτι ό 

ΔουσUν άπΩ πολλού είχεν αίσftαv{}η την Επιθυμίαν νΟ: Επισκεφ8iϊ τιΙς μονUς 

τοϋ <Αγίου 'Όρους καl F:πειτα άφού Ε'λαβε η)ν εύλογίαv τώv άγίων πατέρων, 

περιηγή{}η Ολόκληρον τΟν "Α{} ω καl προσεκύvησεν δλας τUς μονιlς καl ιΞχορ11-

γησεν εlς αύτΟ:ς μεγc~λας δωρεάς, συνισταμένας μάλιστα είς χρυσα κal &ργυρα 

σκεύη λατρείας, πολύτιμα Ciμφια καl CJ.λλα αντικείμενα άξίας 1
• Πλέον δμως 

περιώνυμος ύπfjρξεν ή Επίσκεψίς του εlς την σερβικi)ν μονΊ)ν του Χελανδα

ρίου, τ'hν Οποίαν Επεσκέφ&η κα'ι δια δευτέραν φοριlν κατ& η)ν έπισrροφήν 

του. Πλησίον τfiς <<έλαίας τού τσάρου» UπΟ τfιν Οποίαν πιστεύεται δτι &:vε

παύ{)η ό Δουσάν, εύρίσκεται ενας σται·ρΟς Επl μιάς λιitίνης βάσεως. Συμφcb

νως μΕ τιlς τοπικCι.ς παραδόσεις, οί μοναι.οl τού Χελανδαρίου ύπεδέχ-θ·ησαν εΙς 

η)ν τοπο-θεσίαν aUη)ν τΟν Δουσιlν μετι:Χ τΥ)ς συζύγου του καί του υίοϋ του 2 • 

τα σερβικ& χρυσόβουλλα τU όποία Εξέδωκεν ό Δουσ&ν ύπfρ της μovfiς 

τοϋ Χελαvδαρίου κατU τfιv Εποχ))ν αUnlv, μαρτυρούν περιτράνως η)ν γεν~ 

vαιοδωρίαν τοϋ Σέρβου 1lγεμόvος πρΟς τi]v μονηv αυτήν 3
• Πλfιν των πο

λυαρίttμων σκευcί)ν λειτουργίας τα όποία έδώρησεν εϊς αυτήν, η\Jξησε τfιν κτη

ματtΚ))V της περιουσίαν καl δια χρυσοβούλλου κα-θ·ώρισε τιJ: δρια α1Jτfjς. 

Προσεπάitησε δΕ νCι Ηέστι τέρμα εlς τιΙς διαφορc'χς μεταξiJ τοϋ Χελανδαρίου 

καl τfiς μovliς Ζωyράφου, Έκ του γνωστού <<svoden lΊrisovul>> Ί πληρο· 

φορούμεftα δτι δ ΔουσUν συνεβίβcωε τ& δύο μοναστήρια, τα όποία ώς 

yνωστΟv εύρίσχοντο εις διενfξεις λόγφ κτηματικών διαφορών χαι<t~ δλον τΟν 

ΙΔ' αlώνα 5 • ΤΟ αUτΟ Εγγραφον μιΊς πληροφορεί δτι δ ΔοuσUν προσεκά-

1 Βλ. Β. Κ ο ι- a b 1 e \Ί Actes slaγes de C1Ίilanc1ar, 494. 
2 'Αρχ. L e ο η i d, IstoriCesiωe oρinasie Hilandara (Μόσχα 1868), 67. r,'ω

ρίζω τΟ ίiργον α1ιt0 μόνον &πr) παραπομπΊlν τοϋ τ. Ι<' Ι ο r i n s 1::. i j' "Εν{}' &ν. I ΙΙ' 137. 
9 Βλ. δύο χρυσόβουλλα του Δοuσαν ύπl::ρ της μονΎjς Χελανδαρίου εκδοθέντα τό 

1348 (Β. Κ ο r a b 1 e \', "Εν-&' &ν., 493-497 καl Α. S ο 1 ο γ j e ν, Odabrani sρo
menici, 132 -135). Βλ. επίσ-ης τΟ Εγγραφο'' δωρεάς χωρίων εΙς τΟ κελλίον τού 
Άγίου Σcί.ββα παρα τrl.ς Καρυάς. ΤΟ iiγγραφον σ:UτΟ έξεδόtrη έν Περλεπf τΟ 1348, 
άλλCι. ή δωρεCι. είχε γίνει, ciJς φαίνεται, δταν ό Δουσά'.' εύρίσκετο εtς τό "Άγιον "Ορος 

(βλ. Β. Kora biev, 'Έν-1}' ιiν., 498-501 Χα'ι ν. MoSin, SpoιneniJ.::, 91 [1939], 
223}. τα χρυσόβουλλα τοί:i Δουσάν ύπfρ τοϋ Χελα'\'δαρίου φέροντα Ίlμερομηνίαν 12 
Δεκεμβρίου 1517 καt 26 'Απριλίου 1348 {}εωροϋπαι ύπΟ του ν. Μ ο S i η ('Έν&' 
άν., 223, σημ. 11) cΟς πλαστά. Τό κείμενον τών δύο αΊ.Jτών χρυσοβούλλων είναι προ~ 

σι τΟν ε'\' Β. κ ο Γ a b 1 e Υ' 'Έν{t-' 6Λ'.' 48~- 493, 501- 505. το τελευταlον εχει &να~ 
δημοσιευit-η μεi}' έλληνικ-ϊ1ς μεταφράσεως του ΙΖ' αί&νος εν S ο Ι ο γ j e ν- Μ ο S i η, 
"Εν-&' ά'\'., 336- 351_ 

4 Soloνjeν-Mo.Sin, "Εν&' d:ν., 36G. 
0 •Η πλέον γνωστ1l εtναι ή περL τοϋ μύλου του Χάνδακας. Βλ. F r. D δ Ι g e r, 

Ωie Λiίihie νοη Chanc1ax. ΓnteΓsuchuηg ίlbeι· vjeι- uneclιte Kaίserιιrl;::unden, 

Εtς μνήμην Σπ. Λάμπρου (Ά{}fίναι 1933), 13-27. Πρβλ. St. Binon, Reyue 
d'hist. eccl.,~34 (1938), 304-305. 
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λεσε καrti τf)v διαμοvήv του είς τΟ 'Άγιον 'Όρος τΟν 1iγούμενnν τοϋ 

Ζωγράφου Γρηγόριον δπως προσέλ{}η είς τfιν μον1Ίν τοϋ Χελανδαρίου. 

c/Οταν αUτΟς ήλιΊ·ε, τότε ό Δουσαv του fζ1iτησε να τοϋ δείtη δλα τα παλαια 

χρυσόβουλλα καl πατριαρχικό. γράμματα τα όποία κατεί~εν 11 μοηi του. 
'Α - ' Γ ' φου ο ρηγοριος Εδειξε δύο χρυσόβουλλα, Εν ΕλληνικΟν καl τΟ Ciλλο σλα-

βικόν, ό Δουσ<iν κα8·ι6ρισε δια χρυσοβούλλου τα δρια τών διαφιλονικουμέ~ 

νων Εδαφών πρΟς δφελος δμως τοϋ Χελανδαρίου, &λλ' Εδωχεν ό)ς άποζημίω~ 

σιν εtς ηΊν μον1Ίν του Ζωγράφου τα περl τΟν Στρυμόνα χωρία Κρούσε[)ο 

καl Σωτήρ, &πα),άσσων αϋτd συγχρόνως &πΟ κάΗε καταβο/3μ• φόρων 1
• 

το «sνoden lπisoνul>> είναι &σφαλώς πηγll ύπόπτου γνησιότητος, εφ 

Οσ?ν, {}έτει τf)v &ποδημίαν τοϋ Δουσαv εLς τΟ <Άγιον 'Όρος είς τΟ Ετος 1351, 

και αναφέρει Γρηγόριόν τινα ό)ς 1lγούμενον τiϊς μονflς Ζωγράφου χατα τα 

Ετη 1347 -1348, έν{t) γνωρίζομεν Εξ U.λλων &ξιοπίστων πηγών δτι κατα nlν 

περίοδον αVηlv ήγούμενος τflς μονfΊς ήτο ό :Μακι(ριος 2
• Παρ" δλα αVτα δμως 

δ' ' ' " εν πρεπει να υεωρη{}οϋν αL εlδήσεις τού «svoden lπisovul» ώς στερούμε-

ναι πάσης Lστορικfίς &ληi3-είας, διότι είναι λογικΟν να σκεφ1tώμεν δτι ό Δου

σαν &πεπειρά{}η να συμβιβάση τας δύο φιλονι.κούσας σλαβικό:ς μονάς. "Εν

δειξιν τούτου &ποτελεί καl 11 σερβικ1l μετάφρασις τού Πρακτικού τού Χελαν

δαρίου, 11 όποία Εγένετο πι-3-ανώς κατU τοUς χρόνους αUτοl!ς πρΟς λύσιν τc!Jν 

κτηματικών διαφορών μεταξl! τών δύο αUτών μονών 9
• 

Δ ' ' , εν υπαρχει ?ιμφιβολία δτι Επl τίi εl.ιχαιρίg τfjς Επισκέψεώς του ό Δου-

σU.ν Εξέδωχε πολλU χρυσόβουλλα VπΕρ τών διαφόρων μονών. ΈκτΟς των 

&νωτέρω μνημονευθέντων UπΕρ τοϋ Χελανδαρίου χρυσοβούλλων του, διασώ

ζονται &πΟ τ1lν Εποχ1lν αUτήν, εν χρυσ<Sβουλλον ύπΕρ τllς μovflς τού ·n:σφι· 

γμένου \ 8v ύπfρ τής Λαύρας τοϊi Άγίου 'Α{}·ανασίου 5 (&μφότερα &πολυ-

1 Βλ S ο 1 ο ν i e ν- Μ ο S i n, 'Έ\•-θ·' άν., 3GB. Ή αυτη πηγιi &.ναφέρει δτι δ 

ΔουσU.ν κατέστρεψε §ξ f.γγραφα τijς μονijς Ζωyράφου (αύτόβ·ι, 373). Κατc'ι. τΟν V. 
Μ ο S i η {Sρωnenik, 91 [ 1939], 171 - 172 καl Poνelja caι-a DnSana ο selu LuScιι, 
Jn~os1σνens1ci istoι-iski Casopis, b [1939], 116) τΟ δ.πολεσi}έν πρωτότυπον τοϋ έγ
γραφου τfjς μο\•ijς Ζωγράφου φέρον χρονολογίαν 1049 καt τοί.i προστάγματος του 'Αν
~ρονίκου Γ' (1330), τΟ όποιον ηρχισε τη,, itριδα μεταξU Χελανδαρίου καl Ζωγράφου, 

ησαν πιftανώς μεταξιJ τc"δ\• έγγράφω\' τα όποια κατέστρεψε\' ό Δουσάν. 
2 Βλ. L. Ρ e ti t, Actes gι-ecs de Chilandar, 287 (πρ&ξις τοίί άγιορειτικοϊ:ί 

συμβουλίου άπΟ Δεκεμβρίου 134:7). S ο 1 ο ν j e ν- Μ ο S i η~ 'Έν-&' άν., 346-347 
(χρυσόβουλλον τοϋ Δουσιlν με 1lμερομηνίαν 2G 'Απριλίου 1348). ΤΟ z.ρυσόΒουλλον 
δμως αύτΟ -θ·εωρείται ώς πλαστΟν ύπΟ του V. 1\Ι ο S i η (Spomenik, 91 [1939), 223, 
σημ. 11). 

3 Βλ. ν. Μ ο S i η, Das Datunι des Praktikon von Cllilandar Β Ν , )'Ζ.-_ eugι-. 

Jahι-1)., 14 (1937 -1938), 11G καl Spomenik, 91 (1939), 20l καΙ 202. 
'Solovjev-MoSin, "Εν&' ιiν., 100 κΕξ. 
5 Αύτ6&ι, 116 κέξ. 
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&έντα κατι/. μfΊνα Δεκέμβριον τοίi 1347) χαl Εν ί1πfρ τΎjς μονΎjς Βατοπεδίου, 
dπολυ{tfν κατΟ: μη να • Απρίλιον rοϊ! 1348 1

• Εlς η)ν περίοδον αύη)ν dν1)κουν 
πιfίανώς Επίσης δύο άχρονο/.όγητα προστάγματα τΟ: όποία αποδίδονται εlς 
τΟν Δουσάν. ΤΟ εν Εξεδό{tη ύπfρ τής μονllς Έσφιγμένου καl δι~ αlιτοϊi 
χορηγεί ό Δουσcl.ν Ετήσιον Επίδομα πεντακοσίων βενετικών ύπι:ρπύρων ύπfρ 
τΥjς ψυχικΥjς σωτηρία; τοϊi εUσεβεστάτου καl ύψηλοτάτου υίοϋ του κράλη 
01Jρεσι είς δν &.νατί{}ενται πcλντα τα κτητορικα δίκαια τflς μoviiς 2

• το (Jλλο, 
φέρον τΟ μηνολόγιον σερβιστί, εύρέ{}·η εlς tl)Y μον1Ίν τού Κουτ/.ουμουσίου 
Εσχάτως καl δι" αUτοϋ ό Σέρβος ήγεμι1v &παλλάττει δλα τα άγιορειτικα με
τόχια τοϊi πορωτικοϋ 3 • Κατrl τΟν Ρ. I..,..enιerle τΟ Εν λόγq;ι πρόσταγμα <<sc 

presente comme un compleιηent au ce1clπe «cl1rysobulle genera1» adre
see par Du§an aιι νingt convents de lΆtl1os» 4

• "Λλλα Εγγραφα τοϋ Δου
σ()ν χρονολογούμενα &πΟ t1Jν περίοδον αUτ1Ίν δΕν εlναι γνωστά. "Αναμφιβό
λως δμως είχον Sxδoftη καl U.λλα, nl όποία, ε'ίτε Εχουν καταστραφΥj, ε'ίτε 
παραμένουν &κόμη dγνωστα εLς τU: &γιορειτικU: &ρχεία 5

• 

1 Α{,τόtι,ι, 138 κέξ. 'Ο St. Binon ("Εν&' άν., 307-308, 311) εξέφρασε τ·~ν 
γνcίψην δτι l1 παρούσα μορφ1l του χρυσοβο{Ιλλου αύτου φέρει ίχνη μεταγε\•εστέρων 
:ταρεμβολcϊη•. 'Εχ:τΟς τούτων ύπι:ί,ρχει καl f.ν χρυσόβουλλον του Δουσιiν ύπερ τf]ς μο
γης του • Αγίου ΠαντελεΊlμονος ΕκδοiΗν χ:ατιi μ'i'ινα Ίανουάριον του lβ48 (S Ο· 
loνjeν-l\IoSin, "Εν&'U:ν., 124 κέξ.). Κατά τοl.ις D. AnastasijeviC (Byr
zantion, 12 [1937], 634). Fr. Dδlgeι- (E111Hίngerausstellιιng- in der byr:ι.anti
nischen Kniseι·kanzlei ? Al'chi\' fίiι· Γ ι-IntndenfoΓSclιung·' 15 [ι 938]' Η95, 409 -
410) καl St. Binon ("Eνtl·' &ν., 311) τΟ χρυσόβουλλον αUτΟ εί·ναι μι1λλον πλα· 
στόν. ·ο \Γ. Μ ο s i 11 ( Sponιeni1.:::' 91 ! 1939 I' 22 t - 230) ύπεστΊiριξεν εκ νέου τl]ν 
γνησιόtητα τοϊ:ί Εγγράφου τούtου, rlλλ' έπεκρίitη καΙ πάλι·ν ύπΟ του FI". Dδlger 
(Βγz. Zeitsc1nift, 4_0 [19!0], 131, 137), ό δποίος f:ξέφρασεν Επίσης τ1lν γνώμην δτι 
καί τα σερβικiι χρυσόβουλλα του ΔουσcΊ.ν ύπερ τΊlς σUτης μονfις με {]μερομηνίαν 12 
'Ιουνίου 13:1:9 -είναι μι1λλον πλαστά. Πρβλ. χ:αl n'jv βιβλιοκρισίαν τijς μελέτης του 
Υ. MoSin ύ:τΟ G. Ο s t r ο g; ο r s 1c :y §γ Ann?.les de 1 Ίnstitnt Kondakov, 11 

(1910), 271-2ϊ4. 
9 S ο 1 ο ν j e ν -l\I ο S i η, "Ενθ-' άν., 148 -1J1. ΚαηΊ. τΟν Ν. Β έ η ν (Vizant. 

Vι-eιnennil.:::, 20 [1913], 311 καl 'Εγχ:. Λεξ. Έλευ{}ερουδάχ:η, Ι, 423~) τΟ πρόσταγμα 
αUτΟ Εξεδό-&η ύπΟ τtις συζύγου του ΔουσcΊ.ν Έλέ,•ης. <Η χρησις δμως της έ:χ:φρδσεως 
ο:ιl βασιλεία μου·, τόσον :χ:οινijς ε!.ς τc'ι έγγραφα του Δουσό.ν χ:αί όJρισμέναι Cίλλαι έν
δείξεις fΞπεισαν τοιJς Α. S ο 1 ο ν j e ν :χ:αi ν. Μ ο S i n ('Έν-&' ά''·, 148) νό. ιlποδώ
σουν τΟ έν λόγQ:J πρόσταγμα εUλόγως εlς τΟν Δουσ&ν. 

3 Α. S ο 1 ο ν j e ν- Ρ. L e nι e Γ 1 e, ΊΊ-οis cl1artes des souveι-ains seι-1Jes 
conservees an ιnonasteι-c cle Kutluιnus (Mont Atbos), Anna1es c1e l'Institnt 
Kondakov, 11 (1939), 130. 'Επίσης έν Ρ. L e ιn e r 1 e, Actes de Κηt1ιιιnιιs, 229-230. 

4 Αύτό·θ·ι, 229. 
5 Π.χ. χρυσόβουλλον του ΔουσcΊ.ν ύπέρ της μονΥjς Δοχειαρίου, Εκδο-&έ-ν πιίtαν(Ος 

κατα τ1)ν έποχ1)ν αύηΊν, αναφέρεται εlς μεηι.γενέστερον χρυσόβουλλον του ΔουσU.ν 
ύπέρ της α{•τijς μονης. Βλ. So1oνjeν-J\Io.Sin, 'Έν8·' δ.ν., 170. Δι& τΟ ύπέρ 
της μονijς του 'Αγίου Παντελειlμονος χρυσόβουλλον τοϊi Δουσιlν βλ. ανωτέρω σημ. 1. 
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<Όταν έπεσκέφ&η ό ΔουσUν τΟ <'Αγιον 'Όρος, Εζη Εκεί μία απο τας 

πλέον Εξεχούσας φυσιογνωμίας τοί) ΙΔ' αίώνος, δ Γρηγόριος Παλαμdς, 

ό όποίος, όJς γνωστόν, πρωτηγωνίστησεν εtς τi]ν fριδα μεταξl! τών Ήσυχα

στών καl τών Βαρλααμιτών 1
• Οί <Ησuχασταί, οί Οποίοι ήσαν τότε ισχυρό

τατοι είς τΟ </Α γιον ~Όρος, Εξήσκουν σημαντικf)v επιρροi]v Επl τών Εκεί Σέρ

βων μοναχών καl Εν γένει Επl τού σερβικού κλήρου &;τΟ τfiς Εποχης Υ)δη τoii 

Άγίου Σάββα 2
• ~Ακόμη καl αUτΟς ό 'ίδιος ό Δουσαν φέρει 'ίχνη Επιδρά

σεως &πΟ τΟ:ς δοξασίας τών ~Ησυχαστών. Α1Jτ0 φαίνεται είς τα πρώτα ό:ρΗρα 

τού περιφ1lμου του Κώδικας ( ZakonBc}, ΕνΗα όμιλεί Εναντίον τΥ)ς Δυτι-
- 'Ε ) ι ' - c ; c , , ~ , κης κκ .ησιας ·και των αιρεσεων ως και περι εκκα&αpισεως τΥjς Χρι-

στιανικης &ρησκείας 3 • ΈκτΟς τούτου, τΟ γεγονΟς Οτι προUτίμησε τα εργα 

τοίί γνωστού Ήσυχαστοϋ Ματ&αίου Βλάσταρι δ)ς βάσιν τοϋ νομοΗετικοίί 

του Εργου &ντi τών συγγραμμάτων τοϋ μεγάλου νομομα{}οίίς, δεδηλωμένου 

Qμως Βαρλααμίτου, Κωνσταντίνου •Αρμεvοπούλου, {Jποδεικνύει, κατα τΟν 

Α. Solovjev, η) ν συμπά&ειαv τΥιν όποίαν Ετρεφεν ό ΔουσιΧν πρΟς τοUς <Ησυ

χαστάς 4 • 

Οί ·πσυχασταl &πετέλουν τf]ν πλειοψηφίαν είς τΟ cιΑγιον'Όρος, καl ώς 

Εκ τούτου ό &ρχηγός των Γρηγόριος Παλαμάς είχε πράγμα τι μεγάλην δύνα

μιν. ·ο Στέφανος Δουσάν, πραγματιστ1)ς ώς Υιτο πάντοτε εLς τΥιν πολιτικήν 

του, καl γνωρίζων καλίίJς τfιν {}έσιν τ1)ν όποίαν κατείχεν δ Γρηγόριος Παλα

μ&:ς, τΟν συν1lντησε προσωπικώς καl συνδιελέχ{}η μετ' αUτοϋ κατα τf)ν περιο

δείαv του ε'tς τΟ <I Α γιον 'Όρος 6 • Κα τα τΟν ΕγκωμιαστΥιν τοϋ Παλαμά:, ό Δου

σαν αναφέρεται ώς «πάντα κάλων κινών και πάσαν μετι(JJν λόγου πείραν 

ci5aτε τΟν ,αέγωι [δηλ. Παλαμdν] πρΟς έαυτΟJ' έπιαπάαεσffαι» 6 , διότι, Επι

τυγχάνων τούτο, Ηι± Εκέρδιζε n)v συμπάθ-ειαν τών Ήσuχαστ6Jν καl συνεπώς 
&α ΕξησΗένιζε η)ν {}έσιν τού &ντιπάλου του αUτοκράτορος Καντακουζηνοϋ, 

1 Ή κυρία βιβλιογραφ(α περl Γρηγορίου Παλαμ(1 καl τ6Jν Ήσυχαστc!Jν &ναφέ

ρεται Εν G. G e ο r g- j a d e s Α Γ η a k i s, Gι·egory Palanιas Among the TuΓks 
ancl Documents of His Captί,ιit.γ as Historica1 SoιιΓces, Specιιlιιm, 2G (1951), 
116, σημ. 2. 

~ Βλ. Μ. V a s i C, I.,'J1esychasme dans l'eglise et l'<nt des Serbes, Re
cιιeil UspensHj, Ι, 110-123. 

3 Βλ. Lδίως &:ρ&. 6 καί 11 (S t. Ν ο ν a k ο ν i C, Zakonil{ Stefana DuSana, 
11-12, 14 -16). 

4 Α. Solovjeν, Zakonodavstvo Stefana DuSana (Σκόπια 1928), 80-81. 
Πρβλ. Α. Solovj ev, L'ceιιvre juΓidiqιιe de Methieu Blastares, Studi bizan~ 
tίni ί neoellenici, 5 (1939), 698-707. 

6 Κατά τΟγ Α. S ο 1 ο v j e v (Zakonodavstvo, 68, σημ. 2) ό Δουσάν συνδιε

λέχ{}'η μετά τοϋ Γρηγορίου Παλαμα εlς τfιγ έλληνικήν, την όποίαν είχε μ6:11-ει κατά 

η)ν έπταετfj διαμονήν του (l314 -1321) εtς τΥιν Κωνσταντιγούπολιν. Πci.ντως αύτΟ 
είναι άπλfί υπό-&εσις καl δεν ύποστηρίζεται ύπό τftlν πηγόη•. 

6 Πατριάρχου Φ ι λ ο{} έ ο υ, Λόγος έγκωμιαστικός (Μ i g n e, PG, 151, στ. 615), 
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μεταξu των κυρίων 1Jποστηρικτ&ν τού όπα ίου fJσαν ο\ Ήσυχασταί '. Ό 
ΔουσUν προέτεινε εiς τΟν Παλαμdν να διαχόψrι ηJς σχέσεις του μΕ τiιν Κων· 
σταντινούπολιν καl νlι. τΟν &κολουΗ1lση είς nlν Σερβίαν Ενθ-α -θU έλάμβανεν 
ώς &μοιβf)ν &ξιώματα, γαίας καl χρήματα. "Όταν δ Παλαμάς ήρν1lft-η Ολα 
αύτά, τότε «Βπl δευτέρωι 'iκεσίαν Sτράπετο [δηλ. ό ΔουσcΧν] προστιfJείς τι 

καl βίας cί5στε την Κωνσταντί1ιου καl αVf}ις καταλαβόντα τΟν μέγαν πρε· 

αβευη}ν αVτc;.V γενέσθαι πρΟς βασιλέας» 2
• Δυστυχώς σUδΕν γνωρίζομεν περl 

τΥjς φύσεως αύτης τfjς προτα{}είσης &ποστολfις. Ό έγκωμιαστl]ς δμως τοίi 
Παλαμά γράφει δτι «τΟ δ' fμ• Uντικρυς προσωπείον μδ.λλον τοϋ κεκρυμμένου 
η) τιJς πρεσβείας, άλλ' οVκ αύτι] τοϋ πράγματος 1j &λήf}εια· οVδε γdρ έβού
λετο JΙεοπαγi'j και κραδαοιομέ1ιψι έ'τι τΓfς τών ~Ρωμαίω1' γι]ς η)ν δ.ρχΥμ• 

κεκτημένος, τΟJΙ μέγωι έκεί1ΙΟJ' [δηλ. Παλαμdν] παρ~ έκείνη κεκη]σf}αι, 

ζώπυροΨ οίοJιεl τijς βασιλείας Οντα "ΙJω,ααίωΨ, και {ι(j.στα δυJιάμεJΙω' τι)1' 

πρΟς έκείνους τι]ς εVvοίας τών οlκείω11 αύf}ις &νάφαι φλόγα, τηλικοϋτον 

Ο ντα και πράγ,ιιασιν δ.μα καl λόγος» 3
• ΆπΩ τf)ν ίδίαν πηγf)ν μανitάνομεν 

Οτι κατΟ: τΟ φ&ινόπωρον τοϋ 1348 Επεσκέφ&η ό Παλαμάς ηlν Κωνσταντι

νούπολιv καl κατU: τcf.ς &ρχΟ:ς τού έπομένου Ετους Επέστρεψεν είς nlν Θεσσα

λονίκην, δΕ.ν γνωρίζομεν δμως ύπΟ ποίας συνftήκας fκαμε τΟ ταξίδιον aυτό, 
καl Lδιαιτέρως, εαv fπfίγεν ώς &πεσταλμένος τοϊ:i Δουσάν, όJς ώρισμένοι ίστο· 

ρικοl νομίζουν 4
• 

Είς τΟ: ζητήματα τών μονών τού Ά γ ίου "Όρους παρενέβη ό ΔουσΟ:ν 

συχνάκις κατα τρόπον &προκάλυπτον, IJ.ν καl πολλΟ:ς ύποΗέσεις παρέπεμψε 
πρΟς λύσιν είς τΟ διοικητικΟν συμβούλιον τοϊ:i ~Ά{}ω 5 • Πάντοτε Ομως ύπε

στήριξε τιlς &πόψtις τών ~/\Ηωνιτών. Ε'tς τUς διενέξεις μεταξl! τών μονών 

--- ~~~-

1 Βλ. C h. D i e l1 1- R. G u i 11 a η d- Ι~. ill c ο η ο 1n ο s- R. G Γ ο ιι s s e t, 
Ι/Ειποι)e oΓientale de ΙΟ8Ι 8. J453 (Ι!αρ(σιοι 194-5), 318-319. 

2 Φιλό{Ι·εος, PG, 151, στ. 615. 
3 ΑUτό{}ι, στ. 615. 
4 ΑUτό-&ι, στ. 616. Πρβλ. u.Uτό{}ι, στ, 623, E'\'fi'α ό Φιλό-&εος μ6.ς πληροφορεί 

δτι κατό. τΟ ψ&ινόπωρον του 1351 δ ΠαλαμCiς, Επιστρέφων έκ Κω·νσταγτινοuπόλεως 
διό. itαλάσσης, ό.φίχ{}η ε[ς τΟν λιμένα τfjς Θεσσαλονίκης, &λλU. ό Εκε1 εύρισκόμενος 

τότε αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Παλαιολόγος σχεδιάζων συμμαχία'\' μετΛ τού Δουσό.ν στρε

φομένην έναντίο'\' τού Καντακουζηνοϋ τοϋ ό.:rη1γόρευσε τΥι·ν εϊσοδο'\' εiς την πόλιν. 

Πρβλ. Καντακουζ. (Βό,•νης), ΠΙ, 204 καl Γρηγορ. (Βόννης), ΠΙ, 147. Έπί
σης πρβλ. Νείλο υ, ΠανηγυρικΟν εl.ς Γρ. ΠαλαμCiν έν PG, 151, στ, 675. F. 
U s p e η s 1.:: i j, Filosofs1ωe i bog·osloνskoe dviZenie ν ΧΙν vel>.::E:, .Zurnal Mi
nist. Naωdn. ProsveSCenija, 279 (Φεβρ. 1892), i16. L. Ρ e t i t, Les ·eνeqιιes 
de Tl1essalonique, ftchos dΌrient, 5 (1901-1902), 93. Γ. Σ μ υ ρ ν ύ.κ η ν, "Eν·tf·' 
U.v., 88. l\-I. Jug i e, P<ίlωnas Gι<~goiΓe, J)ictionnaire de Theo1ogie Catlιolique, 
11 (1932), στ. 1740. 

δ Βλ. σχετικc'ι έ'γγραφα έν L. Ρ e t i t, Actes gΓecs de C11ilandar, 282, 284. 
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του Άγίοu 'Όρους καl τών προνοιαρίων, δ ΔουσUν πάντοτε &.πεφάνflη UπΕ:ρ 

τών μονών 1
• Σχετιr.ώς μΕ την παρέμβασιν τού Δουσιiν είς άγιορειτικrl ζητή

ματα, άνέ.φερον ))δη τΥιν λύσιν τfιν Οποίαν Εδωχεν είς τUς ()ιαφορι1ς μεταξU 

τών μονών Χελανδαρίου καl Ζωγράφου. Έκ μεtαγενεστέρας άγιορειτικiϊς 

πηγfίς πληροφορούμε&α δτι ό Δουσιlν Εχορήγησε τΟν τίτλον τοϋ ύπερτίμου 

εiς τΟν Επίσκοπο ν Ίερισσού \ &πΟ σύγχρονα δΕ Εγγραφα μαν11άνομεν δτι o'L 
Σέρβοι Εχειροτόνησαν μέγα ν &ρι{}μ0ν κληρικr:ί)ν κ α τΟ: nlv περίοδον αlιτήν 9

• 

Ό Δουσdν διώρισεν ό 'ίδιος τΟν πιστόν του φίλον, Σέρβον ~λοναχόν, ΉσαΤαν, 

f}γούμενον τfjς μονiiς τοϋ ~Αγίου Παντελε1lι.ιονος 4 • "ΑπΟ η)ν στιγμt]ν αUηΊν 

Σέρβοι μοναχοl εlσχωροϋν εLς ηΊν μονi]ν τοίί ~Αγίου Παντελεήμονος 

κατ Ο: μάζας 5 • 

Δf:ν ύπάρχει &μφιβολία δτι τΟ σερβικΟν στοιχείον, καΙ γι-:νικώς ο'ί έν 

"Ailφ Σλάβοι, &νε!Jάρρησαν ΕΠL τijς εποχi\ς τijς ΣcρβοκρατίrJο εν Μακεδοvίg 

καl επαιξαν εLς ηΊν ζωi}ν τοϋ ·Αγίου 'Όρους Ενεργότερον ριJλον &πΟ πρίν. 

ι Βλ. G. OsttΌgoΓS1{y 1 PΓOnίja (Βελιγρrί.διον 1951), 1:19-140. Οί:ίτω 

δι& της ύποστηρίξεως τοϋ Δouσr/.v καl διr/. διαφόρω·ν ΙJ.λλων τρόj'(;ων κατιδρ&ωσαν αί 

cΗΙ,ωνιτι::ι.αL μοναt '\'ά αι'1ξ1rισουν τclς κτηματικάς των περιουσίας κατrΊ. τl1ν περίοδο·ν 

της Σερβοχρατίας. Πρβλ. π_χ. ηlν περίπτωσιν του χτήματος της Φιλίππας μελετη

{}είσαν ύπό Ρ. Ι, e ηι e r 1 e (Ν ote suΓ la canieι·e jιl(}ίciaire de Constantin I-Iar-
11H~nor)oulos, Τόμος Κω'\'. Άρμενοπούλου [Θεσσαλο'\•ίκη 1051], 245- 246). 

2 Τούτο αναφέρεται εlς άγιορειτικΟν έγγραφον των &ρχών τοϋ ΙΘ' αΙώνος &να

φερόμενον εtς τ1Ίν ίστορίαν της Εριδος μεταξl1 τfiς μονijς του Κουτλουμουσίου καt της 

μονijς του Ξηρο;τοτάμου. Βλ. Ι_). ]_,. e ω e r 1 e, Actes de Kutlnιnus, 24_6· 14-20. 
'Η πληροφορία αυτ1l εLναι δμ(σς ύπόπτου χαρα::ι.τijρος διότι είς εγγραφα του Κουτ· 

λουμουσίου τοϋ 1329 καt 1330 δ έπ(σκοπος Ίερισσου iJπογρύ.φεται Ίlδη c~1ς ·ιΊπέρτιμος 

(βλ. Ρ. L e ιη e ι- 1 e, 'Ένi}' &ν., 75, 79). 'Ίσως δ Δουσι:Ί.ν '\'U. έπεκύρωσεν άπλά1ς 

τΟν τίτλον. 
s Βλ. πατριαρχιχΟν γρά.μμα του Φιλο&έου πρΟς τΟν έπίσκοπον Ίερισσοϋ, μέ 

{1 μερομηνίαν 3 Αυγούστου 1Β68, δι& τoiJ δποίου δ πατριάρχης τΟν συμβουλεύει ·ν(ι. 

ιι-i1 6ναγνωρίση τοUς ύπΟ των Σέρβων χειροτοvη&έντας κληρικού;. 'Υπάρχουν πολλαί 

~κδόσεις τοϋ γράμματος αUτoiJ. 'Η πλέον προσιτ1Ί ε1ναι έν l•' r. Ι\Ι i k 1 ο s i c h
]. Μ ίί 11 e Γ, Acta et Diplωnata, Ι, 55&. 

4 ΠερL 'Ησα·tσ. βλ. τΟν Βίον του f.ν Glasni1.::, 56 (1884), G 1- 77. Βλ. έπiσης 

Χ. MoSin, Sρωηenik, 91 (1939), 24:3 καί του αUτoiJ, Zitie starca Isaji, 
ignιnena ι·uss1.::ago monastyτija na Afone, S])ornik H.uss].;:. AΓheol. ObSC. ν 
Jugoslnνii, 3 (1940), 125-167. Ό Ήσα·Lας εtναι έπίσης γνωστΟς εκ της συμμετο

χfις του είς τi]v σερβικΥιν πρεσβείαν τήν &ποσταλείσαν τΟ 1375 εlς τ·l]v Κωνστανη

'\;ούπολι·ν διά ηlν συμφιλίωσιν των δύο 'Ε-:-αλησιων. Βλ_ J) a η i 1 ο (€κδ. DaniCiC), 
381-383. Πρβλ. Μ. L a s c a Γ i s, Le 1Jatriaι-cat de PeC a-t-il ete τeconnn 

ρaΓ l'tglise de Constantinople en 1.37.5? MClanges CbaΓ1es I)iel11 (Παρ ίσιοι 

1930), Ι, 171- 175. ΠερL του πατρός τoiJ ΉσαΊ':α βλ. έσχcί.τως Μ. Α. Ρ η ι- k ο Υ i C, 
Der νateΓ des StaΓez Isaias, Byz. ZeitsclΙΙ·ift, 44 (1951), 461-462. 

5 Πρβλ. Α. S ο 1 ο ν j e ν, HistoiΓe dn ωonastere nιsse aιι Munt-Atbos, 
Byzantion, 8 (1933), 226. 

Ό τσάρος Στέφανος ΔοuσCιν καi τ(J "Α γιον 'Όρος 95 

ΔιΟ: πρώτην φορCιν εLς την 'tστορίαν τοϋ "Αγίου 'Όρους καταλαμβάνουν κατα 

nlv έποχl)ν αUτi)ν τΟ &ξίωμα τοϋ Πρώτου 1 Σέρβοι μοναχοί, οί όποίοι &να

φέρονται εLς τU:ς συγχρόνους πηγδ.ς Ο:ις «ΣερβοπριVτοι>> 2
• ΕLς εγγραφον τ)]ς 

μovijς Ζωyράφου (Μα'Cου 1348), aπαντiiται ώς πρώτος τοu Άyίου 'Όρους ό 

Σέρβος μοvαχΟς ~Αντώνιος, δ Οποίος υπογράφει εlς τfιν σι:ρβικήv s. ΤΟ 

&ξίωμα αUτΟ περιf]λι'}εv εlς χείρας των Σέρβων Επίσης κατα περιόδους μεη1 

τον θάνατον τοu ΔουσιΧν (1355) '. 

•Η ένεργΟς αUτη συμμετοχtl των :Lέρβων είς ηlν ζωfιν τοϋ •Αγίου 
'Όρους κατU τΥ]ν περίοδον τΥjς Σερβοκρατίας χαl ό διορισμΟς Σέρβων πρc{J

των δΕν δικαιολογοϋν τfιν παρατήρησιν τοϋ ν. J\ToSin, δτι μΕ τi)v Επί

σκεψιν τά'Jν Q{}ωνιτικά'ηι μονών ύπΟ τοϋ Δουσδ.ν &ρχίζει μία περίοδος <<Εκ

σλαβισμού τοϋ •Αγίου 'Όρους» L. Λί σλαβικαl ύπογραφαl τοϋ Δουσclν είς nl: 
χρυσόβουλλα τi\ς Λαύρας (Δεκ. 1347) καΙ του Βατοπεδίου (Άπρ. 1348), 

τU:ς δποίας Επικαλείται ό ν. MoSin, δΕν δύνανται να θεωρηι9οϋν ό)ς πει

στικi) &πόδειξις, διότι τα Εγγραφα αUτU -&εωροϋνται ύπι)πτου γνησιότητας 6 • 

'Επίσης 1] γνώμη τοu V. Mosin δτι 1] μετάφρασις εΙς τi]ν σερβικljν έλληνι· 
~ ' - "Α ' "Ο ' ' ~ ' ~ ' " δ ' 'ξ ' κών εγγραφων του γιου ρους κατu την εποχην αυτην υπο εικνυει ε α-

πλωσιν τΥϊς σερβικflς γλ(;)σσης ε!,ς τf)v μοναστικ-iΊν αύηlν κοινότητα, δΕν νο

μίζω δτι δύναται ν(l χρησιμεύση πρΟς ίJποσηiριξιν τfις Ciλλης γνώμης του 

πFρl <<8κσλαβισμο'U τοϋ CΑγίου 'Όρους». Ό &ριftμΟς τών Επισήμων δ.γιορει

τικών Εγyρr{φων εLς τ11v έλληvιχΙ')v είναι τόσον μεγάλος καl τα Ελληνιχα Ονό

ματα εΊς αUτcΧ τόσον πολυάρι-3-μα, δSστε &α ήτο σφάλμα νιJ: ε'ίπωμεν 

δτι o't "Έλληνες fπαυσαν νlχ κατέχουν τf)ν {ιγετιχΙ1ν ftέσιv εlς τΟ "Άγιον 'Όρος 
κaτα nlv περ-ίοδον τfiς Σερβοκρατίας. 'Εξ &λλου αί σερβιχαl αUταl μεταφρά
σεις είναι μεταφράσεις Εγγράφων σχετιχόJν μΕ τας διενέξεις μεταξU των μονcίJν 

1 Περl τοϋ &ξιώματος τούτου βλ. Χ ρ. Κ τ ε ν 6., Ό ΠρiϊΗος του 'Αγίου "Ορους 
'Ά1}ω καl ή «Μεγάλη Μέση:-, k;~H}.;, 6 (1929), 233-281. 

2 Ρ. LeιneΓle, Actes de Kιιtlumus, 123" 14. 
~Βλ. \Υ. Regel-E. KuΓtz-B. Korablev, Actes de Zograρhou, 

92. Ό Άντώνιος ύπογράφει όJς πρδΊτος σλαβιστi και εlς εγyραφον του Κοuτλουμοu

σίου έκδο{}·Εν περl τό 1350 (βλ. Ρ. L e ηι e r 1 e, "Εν-&' &,•., 97). 
4 Είς άγιορειτικιi ίiγγραφα του 1356, 1363, 136! και 1366 ιiπαντώμεν τi]ν ύπο

γραφήν τοϋ Σέρβου πρώτου Δωρο{}έου (Al.::t.Y nιsskago κλπ., ιlρ. 9, 10, 11. Actes 
de C1ιilandaΓ, Ι, ιlρ. 145, 148, 152. Πρβλ. Actes de Kιιt1umus, 122 -124). Εtς 

δε 8γγραφα των ετ(Ον 1369 -1370 Ο.παντ6)μεν τΊl'\' ύπογραφt)ν FνΟς άλλου Σέρβου 
πρu'ηου δν6ματι Σάββα (Actes de Kntlumns, 101, 106, 109, 115, 121 καt Actes 
de ClιilandaΓ, &.ρ. 153). Είς άλλος Σάββας U.ναφέρεται εlς f:γγραφα του 1513 
(Actes de ZogΓapboιι, &ρ. 55 καl 56). 

δ ν. 1\f ο S i η, Spωnenik, 91 (1B3G), 243. 
6 Βλ. So\oνjev-Mo.Sin, "'ΕνΟ,' Ο.ν., llG καl St. Binon, Revne 

ιl'hist. Cccles., 34 (1938), 30ϊ-308, 311. 
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tοϋ Χελανδαρίου καl τού Ζωγράφου τΟ:ς όποίας συνεβίβασεν ό 'ίδιος δ Δου
σάν, ώς ε'ίπομεν 1 • 'lΌϊίτο καl Οχι 1l διάδοσις τfις σερβικfίς γλώσσης Εξηγεί, 
κατU. η1ν γνώμΎ]ν μου, διατl Εχρειάζοντο σερβικαl μεταφράσεις τών Εγγρά

φων αυτών. 
~Αναντιρρ1lτως 1~1 -&έσις τfjς σερβικiiς μονiiς τοίi Χελανδαρίου καl τών Εν 

"Αθ·ο.) Σλάβων Εν γένει, έβελτιώ&η κατα nlv περίοδον τfι; Σερβοκρατίας, 
δΕν εlναι δμως δρ&Ον να δμιλώμεv περl «ΕκσλαβισμοU τοϋ 'Αγίου "Ορους>> 
Επl Δουσάν 2 • ΟΙ. Βυζανrινοl μάλιστα εiχον &ποσπάσει τΟ 'Άγιον 'Όρος &πΟ 
t(lς σερβικ(lς χείρας δι' ε να μιχρΟv χρονικΟν διάστημα κατU. τΥιν έκστρατείαν 
τοϋ 'Ιωάννου Κανταχουζηνοίi fναντίον τών Σέρβων κατα τΟ 1350 s, οΙ. δΕ 
'Α8·ωνίται, αν καl ύπΟ σερβικ_1Ίν κυριαρχίαν, δΕν fiρχοϋντο εlς τΥιν Εγγύησιν 
των προνομίων των καl τών περιουσιών των ύπΟ τοϋ Δουσάν. &.λλCι. Εζήτουν 
νlι. Εξασφαλίσουν δμοίας ΕJ[ικυρώσεις καl &.πΟ τους Βυζαντινο\!ς α{Jτοχρά

τορας 4
• 

Ή προνομιακi) αUnl {}έσις των Σέρβων εlς τΟ 'Άγιον 'Όρος Επl τlϊς 
Εποχ1)ς τοίi Στεφάνου ΔουσΟ:ν δΕν διετηρ1lΩη Επl πολύ. Mεnl τΟν -θάνατόν 
του καl nlν ΕπακολουΗ·1Ίσασαν κατάπτωσιν τfjς σc-ρβικ1iς κυριαρχίας Εν Μακε
δοvί~, σuναντωμεν εν κίνημα στρεφόμενον Ενανr:ίον τιΟν Σέρβων καl των 

Σλάβων Ε\• γένει εϊ.ς τΟ ''Α γιον "Ορος σ. 
ΓΕΩΡΓ!ΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ 

1 "Οπως π.χ. τΟ πραχτικΟν της μονης Χελανδαρίοu καl τα εγγραφα της μονf]ς 
Ζωγράφσυ. Βλ. ν. Μ ο S i η, BJ.rz.·Nengτ. Jagι·b., 14 (1937 -1938), 10! κέξ. καt 
τ ο ϋ α υ τ ο ϋ, StJoιnenil..:, 91 (1939) I 170 -185, 199- 203. 

2 'Επιστεύετο Οτι {ι μονη τού •Αγίου Παύλου (&ν1lκουσα είς την μονην τοϋ Ξη
ροποτάμου) περιfjλi?ε κατCι τ1)ν δποχ1)ν αlJτ1)ν είς τiι.ς χείρας τ&ν Σέρβων, αί νεώτε
ραι δμως ερευνσ.ι τοϋ S t. Β i η ο η (Les oι-igines legendaires, 261- 362) απέδει
ξαν τi)ν γνό)μην αύτ1)ν Εσφαλμένην. Κατά δΕ τΟν Γ. Σ μυρνάκην (''Εν&' ιlν., 88, 
638) δ Δοuσό:ν Επε{}-ύμει Οπως ίδρύσυ εl.ς τΟ "Αyιον 'Όρος σερβικiιν πόλιν παρι:l τ1ιν 
&έσιν Σαμάρειαν. Κα{}' δσον γνωριζω, οΊJδεμία τ&ν πηγών μdς πληροφορεί .περi 
αύτοϋ. "Ισως ή πληροφορία τού Σμυρνάκη βασίζεται Επl τοπικfις παραδόσεως. 

a Βλ. ΚαντακουζηνΟν (Βόννης), ΠΙ, 113" 20 κέξ. Γρηγορfiν (Βόν· 

νης), Ι!, 876· 22 κέξ. 
.ι Βλ. τΟ -δπΕρ τfις μονης Χελανδαρίου χρυσόβοuλλον του Ίωάννου Ε' Παλαιο

λόyου &πολυtΗ:ν κατι:l μfινα 'Απρίλιον τού 1351 ώς καl τΟ -δπΟ του αύτοU υπερ τfjς 
μονfις του 'Αγίου Παντελεήμονος U.πoλufl-Eν κατό: τΟ 1353 (J-<. Ρ e t i t, Actes de 
Chilandar, 292-294 καl ν. MoSin, Spomenik, 91 [1939], 247). 

ι; Βλ. Ι,. Petit, "Εν&' U.ν., 3~9, 333-Β34 καl Ρ. Leιneι-le, Actes de 
Kutlιιn1us, 129· 57, 131' 112. Διαμάχη μεταξύ τ&ν •Ελλ1lνων καt Σλάβων μοναχών 
ύφίστατο καί πρΟ τfις περιόδου της Σερβοκρατίας. Βλ, Ι-<. Ρ e t i t, 'Ένi?' rlν., 
279-282. Πρβλ. Ρ. Leιneι·le, Philippes, 197, σημ. 3. 

ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΚΑΒΆΣΙΛΑ, 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΆΜΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ 

Έκδίδω κατωτέρω, Επl τ·ίi βάσει τών δύο &.ρίστων κωδίκων Parisinus 
gπecus Ι2Ι3 1 καl \7ίndobonensis tlΊeologίCUS gτ:Ξe.CUS 262 2

1 &.μφοτέρων 
&νηχόντωv εlς τΟν ΙΕ' αlωνα καl περιεχόντων κατα τΟ μεγαλύτερον τμfιμα 

των Εργα τοϋ Νικολάου Καβάσιλα, δεύτερον, &νέκδοτον μέχρι τοiiδε, έγκώ
μιον τοίi &γίου Δημητρίου ύπΟ τοϋ δια;τρεποίiς αVτοϋ Θεσσαλονικέως {}εολό· 

γου τοϋ πρώτου 1'Ίμίσεος τού ΙΔ' αlώνος. ΤΟ ένταίi&α έκδιδόμενον κείμενον 

φέρει είς &μφοτέρους ταUς κώδικας τΟν τίτλον <<Προσφώνημα>>· άλλο κείμε

νον τοϋ lδίου περl του άγίου Δημητρίου, φέρον τΟν τίτλον <<Έγκώμιον>> 

Εχει δημοσιευ{)Υj πρΟ πολλοϋ ύπΟ τοϋ Θεοφίλου ~Ιωάννου 3
• 

OL ώς &ν ω κώδικες Εχουσι περι γραφfi Επανειλημμένως μέχρι τοϋδε ύπΟ 
διαφόρων μελετητών τοϋ Νικολάου Καβάσιλα καl τοϋ Δημητρίου Κυδώνη, 
8ργα του όποίου περιέχονται είς τΟ τέλος &μφοτέρων τών κωδίκων 4

• Κα-&~ 

Ωσον γνωρίζω, τΟ «Προσφώνημα>> φέρεται καl εΊς &:λλον Ενα Επl πλέον κώ

δικα 5 , τΟν όποίο ν δμως δΕν έμελέτησα, λόγcρ τfις μεγίστης π:ροσοχfις μετU 

τΥjς Οποίας Εγράφησαν o'L δύο ένταύ&α χρησιμοποιη{)·έντες 6
• 

~Ως βάσιν τΥ]ς Εκδόσεως f:{)·εσα τΟν ΠαρισινΟν κώδικα, διότι οίιτος, ώς 

1 Oιnont Η., lnyentaiι-e soιnmaire c1es ιnanuscrits grecs de la Biblio
t1JCque Nationa1e Ι, 1886, 267. 

2 Ν e s s e 1 D., Catalogns Bib1iothecre Cresaι-ere ιnanuscι-iρtorunι codi· 

cunι, νindobonre, 1690, 366. 
8 Ί ωά ν ν ο υ Θ ε ο φ., ΜνημεΊ:α άγιολογικά, Βενετία 1884, 67 -114 . 
4 Λάμπρο υ Σ π u ρ. I > Αναγραφi) έργων Νικολάου Καβάσιλα και Δημητρίου 

ΚυδόJνη εν τiρ πu.ρισιακ(ρ κόJδικι 1213, «Νέος Έλληνομήμων» 2, 1905, 299-323. 
G u i 11 a η d Ιι., La corresρondance inedite de Nicolas Cabasilas, «B.yzanti
nisclle Zeitschι-ift» 30, 1929 -1930, 96 -102. L ce η e r t z R., Les ι-ecιιeils de 
lettι-es de Denιetriιιs Cydones, «Stndi e Testi,. 131, 1947, 28-30. 

5 Coislianus gι·recus 315, ff. 196-204 (D e ν Γ e e s s e R., Le fonds Coislin, 
Paris 1945, 303). 

6 Ό ύπΟ Lauι-ent ν., Le codex Meteor. Barlaam 202, .:'Ελληνικό:» 

1936, 9, 185-205 περιγραφόμε'\'Ος κόJδιξ μοϋ εtναι &πρόσιτος. 

ΕΠΕΊΉΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ.:ιΥΔΩΝ "ΕτC1ς ΚΒ' 7 
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ΕμφαίνΕται εlς τΟ κριτικΟν ύπόμνημα, f.χει κατα κανόνα καλυτέρας γραφclς 
τοϋ τfις Βιέννης. "Η παρούσα Εργασία δημοσιεύεται 00ς συνέχεια τοϋ Εκδο· 
\Jέντος Εγκωμίου τοϋ άγίου Δημητρίου UπΟ τοϋ Φιλο-&έου, πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως 1 καl τών ύπΟ έκτύπωσιν Εγκωμίων τοϋ ίδίου δ.γίου ύπΟ 

'Ι δ ' ' ' Θ 1 ' ' ' β ) ' ' ' λ' τοϋ σι ωρου, αρχιε;τισκοπου .. εσσα ,ονικης , ως συ μ ο .η εις την με ετην 

της λατρείας τοϋ c'iyίoυ Δημητρίου Εν Θεσσαλονίκη κατCt τΟν ΙΔ' αίώνα. Είς 
τΟ τέλος τΥίς Εκδόσεως δημοσιεύω δύο Επιγράμματα Εκ τών ίδίων κωδίκών 
δια τΟν 'ίδιον άγιον ύπΟ τοίί Νικολάου Καβάσιλα, καl Εν ίδιαιτέρφ τμ1lματι 
προσ&έτω τcαρατηρήσεις nvct.ς περl τοU Προσφωνήματος κα.l τών Έπι

γραμμάτων. 

ι Λ αού ρ δ α Β α σ_, Φιλοι'}έου, πατριάρχοu Κωνσταντινουπόλεως, Έγκώμιον 
εtς τΟν "Α γιον ΔημΊ1τρων, «Μακεδονικό:> 2, 1951, 1-27 (σελίδωσις c'ινατύπου). 

ι Δημοσιεύονται εlς τΟν τρίτ-ον τόμον τοϋ περιοδικοU «Μακεδονικά», εκ τοϋ κόJ
δικος Parisinus g-r. 1l92. 

Νι:ωλάου Καβάσιλα, προσφόJνημα καl έπιγράμματα εl.ς δ.γιον Δημήτριον 

Λ' 

Προσφώνημα είς <ον i!νδοl;ον <οϋ Χρισ•οϋ μεγαλομά_ρ<vρα 

Δημή<ριον <Ον μυροβλή<ην. 
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0-ύδεν οlμαι τών άτόπων, ω μαρτύρων άκρότης, εί πολλών και μεγά

λων επαινεσάJ'tΟJJ' τd σd: καl 1}μείς πρΟς τοVς κατd σοϋ {)ορύβους καl κρό

τους 1]μiiς αVτοVς κα{)1}σομεν, οί μάλιστα πάγτων τd σd καl π1ιέοντες καl 

{J.αυμάζοJιτες- το{!1'α1'tίον μf:f' oiJν tiπαJJ τώγ άτόπων αν 1]Jι, δπου γdρ κα{ 

5 του περl σέ μου τούτου μεμη1·ότσς δ:πόγτος, μόνον ol ς ύπΕρ πάντας πiiσιν 

&ναφανεlς πάJJtας tώJΙ επαίJJωJΙ όφεtλέτας l!σχηκας1 έχρι]J' καl 1}μάς εlς TQV

TOJΙ( τΟJ' CHJλo1' δσα γ' έατl δυναμένοις εlσφέρειν· πόσο1' τι χρf) νομίζειν 

τουτl μδ.λλο1ι προϋργιαίτερον εlναι, συνάμα γε τ(j) κοιγ(j) δικαίφ καl τοϋ 

περl σέ μου πόι9ου καl τfjς έκεί{}εγ καταγάγκης παρούσης· oV γdρ δσον 

10 λέγεοι τι J} dκούειν τών σών i} κα{ μόJ101' μεμνι}α{/αι πάσης 1}δονijς {ίδιον 

l!μοιγε καl πο{)ειJιότεροJι χριjσ{/αι, άλλd καί, εί' γε έζijν, είλόμην liν dποαχέ

αΗαι εμαυτοϋ μiiλλοJ' 1) σοϋ κal τών σών πραγμάτων εlς λ1}δην δήπουΗεν 

{ίκειν· καl τοίJΙυν τοVς μΕν tiλλους δ.παντας τοVς εlπόντας1 τό τε λόγων εV 

fjκεοι 1 τό τε σVν δέει Παρρείν πρΟς τοVς ύ:τrερ σοϋ διωιέστησε λόγους, εμε 

15 δε ,ιιόνος δ πρΟς σέ μου μα1ιικώτατος πό{)·ος και τΟ μάλιστα τώγ tiλλων άπάν
των τd σd καl πνείν και {}αυμΔζεοι· τοσοϋτό·ιι τι τΟ περ! σέ μου τijς ψυχfjς 

πά{}ος1 ω πάJιτα τd βέλτιστα aV καί Wv καl καλούμενος. co μΕν oVv τοϋ 

λόγου λόγος, 65ς γε l!φφ', ό πόfJος καί γε εVλογος, Wς γε εγω νομίζω) τοίς 

Β, 125 ν. μέντοι σοίς εγκωμίοις επιβαλοVμεν κατατυραγνηδέντες έκείUεν' δ τι δέ I σοι 

20 πολλών και μεγάλω,ι κατέστηιι ύπόχρεως, ώ μυροβλύτα, ούχ όρώ τις αν 

γε1ιοίμην ft1] τiί)γ cΟμ1}ρου στομάτωγ τετυχηκώς· το'ίς μΕν άλλοις /iπασι τοίς 

εlποVσι, συνέσει καl λόγων r}ώμυ μάλιστα ύπερέχουσι, πρΟς πάντα τd τοϋ 
μεγάλου καfJε'iναι σφίiς αύτοVς εςεγένετο, έμοl δ8 μεγ' αν εlη καl λίαν αγα

πητό γ, εl καl τώJ' έν όψf/αλμοίς τρόπογ τινd: μνησU-fjναι βραχέα γένοιτο καl 

25 το·ύτω1ι δσα σε μέγιατ' dν{}ρώπων μάλιστα τώ:ι-• άλλων σεμνύ1ιει καl πρδ τι::Vν 

Α, 105 r. άΗων dν{}ρώπων τίffησιν, U.τε ! πάντωJΙ dγα{J.ών ύπερέχοντα καl aol μάλι-

Codicum sig1a: A=Parisinus gn:ecus r2η, ff. ro4v- roSr. B=Vindol)o~ 
nensis theol. gnecus 262, ff. 125-130. 

19 iπιβαJ.J.αVμεΥ Β 2δ μέγιστα Β 
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στα διαφερό11τως προσόντα. '1'0 μέ11 γdρ nJς τε περ{ τΟ σώμα ρώμης καl 

τοV κατ' αύη]ν γιγνομένου καl τών έντεViJ.εν στεφάνω1' είνεκα λέγειJΙ, καl 

ώς κdν τούτοις ύ:τιερ πάντας ά1ιεφάνη τοVς Cίλλους, Οτε καl τούτοις Ε.χρijν 

30 κεχρJjσfJαι, μεγίστη τις ώφέλεια πδ.σι καl ών καl δοκών, στρατηγίας και 

δημαγωγίας καl τροπαίων ένεκα λέγω και njς άλλης φιλοτιμίας, περίεργον 
llν εί'η έν τφ παρόντι, ώς έ'μοιγε φαί1ιεται' α δε μόγα καl ά1ι{}ρώπφ μάλα 

πρΟς τρόπου καt κεχαρισμένα iJεf!; καl μάλιστά γε τών liλλων άπάντων ηj 
καf}αρωτάτυ Δημητρίου ψυχ?J προσiJκε, καl lσόfJ.εον, ώς εlπεiν κατd τΟ 

35 lπος, αVτδν ι1νέδειζε ψώ"tα, τούτω1ι νVν lσται μοι λόγος καl τούτοις τη1ι 
γλώσσα1• σεμνύ1ιας, άποδώσω τΟν πό{}ον οlς γε ttνεστιν. cO μέν ο{ψ Σολο
μivν είς 1iκρον σοφίας έληλακUJς είπαν, φησί, -ιi]ν σοφίαν έμi]ν άδελφ?}ν 
εlvιχι κα! §φlλησσ. αύtήν. Δημ1ίτριος δέ, ή μεγάλη τi)ς φύσεως !!νδειζις 

39 και τών άγαfJών τελευταία φορά, καl ταύτης μ'έν οVδέν ήττον έκεί νου μετ-
Β, 126 r. έσχεν, εί μ'ή και πολλψ μειζόνως δσφ καl στόμα {}εου κατέστη, i έζάγων 

tiξιοιι έξ άναξίου, καl τijς μ'έν δ.σεβείας δ.πάγων, πρΟς δέ η)ν πίστιν ένά

γων καί μυσταγωγών τd σωη]ρια, ού τί μείζον ij σοφ(hτερον 1j άγιώτερο1ι 
γένοιτ' 1iν; ΠρΟ δέ γε ταύτης καί μετά ταύτης έφίλησε μέν παρfΙενίωι, εφί

λησε δέ άγνείαν καl τΟ διd βίου παντΟς καflαίρεσfJ.αι, επεί περ Wσπερ έκά-
45 τε ρ • δ.λλ1}λων l!χωιτα κα( οϋ τε σοφός τις llιι είη μ'~) κεκα{}αρμένος τΟ πρόσ

{}-εν, οVτε κεκαΠαρμέ1ιος ένι γεΨέσ19αι μ1) σοφΟ1' γεγόμενον· άν{}·' ών έαυτοV 

τΟ σcίJμα Δημ·ι]τριος &πειλικρινημένΟJΙ εV{}Vς εκ παιδΟς και καfJαρchτατογ 
διd τέλους τηρήσας, 11)1' ψυχ1)11 i1ξία11 εV μάλα τιjς &ρρι]του καl ύπέρ λόγον 
παρεσκευάκει σοφ!ας, /7 φίλη μάλιστά γε τώ1ι liλλων άπά1'των 1j κά1}αρσις. 

50 ου γdρ Wσπερ κατd τοVς tiλλους tiπαJΙτας σώμα περικείμεψος ljJΙ, οϋτω 
δήπου κα.l κατd τοVς liλλους δ.πα1ιτας καl ταίς εκεί{)εν &γάγκαις ύπήγετο, 

Α, 105 ν. δ:λλd τοσουτο)' I άπείχε του καi όπωσοVν τουτωJιί τών φυσικώJι JjττfiσfJαι 
δεσμών καl οϋτω καl τούτων μετd πολλοii του κρείττο11ος ύπερέσχε11, Wσπερ 
tiρα καl ό πρΟ τιjς παραβάσεως lί.1ιf}ρωπος. Τάς γάρ αlσl}f;σεις (}υ{}μίσας 

15/5 κάλλιστα πάντων ώς ιο] ταίς έπι{}υμίαις ύπάγεσ{)αι, μηδ' άπ(Jδειν 1/χειν τψ 
λογισμψ την ψυχ'!ί1', iξ άνάγκης κα{)αρdγ τiί)γ οiΊκ άγα{)·c'Vν l!δειξεγ εννοιώ1ι 

καί συμπάσης Vλικijς προσπα{}είας κρείττω παρεσκεύασεν είναι, κάντεϋ{}·εγ 
αVι9·ις τΟ σώμα άπα{)ες κα{}άπαζ διέfJ.ηκε καl δι" άλλ1]λων lί.μφω καΠάρας 

νεΟ)ν έαυτΟ1' CiJΙέδειξε {)ε'ίον καl Οργανο1ι πνεύματος- μόγος γdρ ώJΙ ί'σμεν 1) 

60 κομιδfj γε έν Ολίγοις π]ν τi]ς ψυχι]ς εύγέγειωι δ.κραιφνεστάτψ' διd βίου πωι

Β, 126 ν. τΟς τετήρηκε καl τΟ κατ' εlκόνα σαφ;:Vς έπεδείζατο, μfiλλοιι δέ είκUJν ά1ιε
φάγη {}-εοV σαφώς [νδειζάμενος δποίον εί1!αι κδ.ν το'iς l:'ργοις τδ·J! άπΟ Χρι-

3.4- 35 Hoιηerus~ pas.sιn1. :π- 38 cf. ΡιΌν. 7, 4. 

27 προσόιιτα iιt H11'g. Β 30 !.ί.πασι Β 49 {j ΑΒ 55 &παπάδεt1' Β 

?\ικολciου Καβάσιλα, προσψ(6νημα καl Επιγρ6.μματα είς &γιον Δημ1)τριον 101 

στοV καλούμενοιι· οlμαι γdρ εί' τις εγέι,ετό ποτε 1} γειη]σεται {}εου πρΟς 

r3.γf/ρώπους φιλοτιμία 1} dρχέτυπογ 'Υ.αΠαρr)τητος 1} κωιd.ι1ι &κριβ1)ς r3.παtJείας 

65 Πεύ{}εν τοίς ·άvΠρώποις dναφανείς, τοiiτοιι εlναι τδγ μέγαJΙ καl η)11 έκείνου 

ψυχ1]11· τοσοϊiτόν σοι παρ-Ηενίας U.γαλμα τΟ ηjς κα{)αρότητος περιΟJΙ καl οϋτω 

πάντας τφ ύπερφυεί τijς άγνείας πρΟς l:''Υ.πληξιγ fγάγεις καl {}αυμα καl 

δίδως εvτεii{}ειι, Wσπερ και δοκείν σου τΟ σώμα ι.ο) τών κάτω, τών δ" ούρα

νίων είναι σωμάτωγ καl ών τΟ άπαΠές ί'διωι, cΟστε ε'ξεστοι εlπεί1ι μ1) μό1ιον 
70 τΟν μέγιστον έπl σωφροσύJ!?] Ίωσ1)φ iκείιιον πολλψ τψ Οι'τι ηj παρ{}εγίςι. 

παρενεγκείν, r3.λλd καl μετd. fJ.εολόγοιι τΟ11 πάγυ τιJς η]ς παρfJ.ε1ιίας προσρή

σεως 1}ξιώσ{}αι καl μετ" εκείνον και οέ παρ{}έγογ καλε'iσfJ.αι, μηδέ το'iς 

lί.λλοις έκείνου λειπόμε11ΟJ1 , lπεl καl μάλιστα τώ1ι άλλων &πάντων fJεοφιλf;ς, 
οί ς ύπερ πάγτας τοVς Ciλλους φιλών τ0J1 ΧριστόJΙ, εναργέατατον δείγμα τijς 

7 5 πρΟς αύτΟν δ.γάπης έξή1ιεγκας τΟν Π·είον χρησμόJΙ' επεί γε τών λογικών αύτοV 
Ηρεμμάτων ώς ούκ οlδ' εί' τις μελεδωνΟς καl προστάτης κατέατης καl τi]ς 

Α, 106 r. ε{;αεβείας σφ[αι συJΙαγωνιση)ς ,1 καl συλλ1)πτωρ κάλλιστα πάντων, τοίς &aεw 

βέσι μέν πολεμώιι καl λόγοις καl. l!ργοις έκάστοτε, μετά δέ τούτω11 ίστάμε
νος καl η)ν μ811 άχλVν έπικειμένηγ σφίσι τijς άσεβείας διέχων, τΟν δέ τi]ς 

80 δικαιοσύνης πάσι ν εκλάμπων fjλιο11 καl διά τούτων κατασκευάζων τψ Κυρίφ 
λαQγ περιούσιο1ι' fiδει γάρ &κριβώς ώς τΟ μέν τijς κα{}·' έαυτδν μό11ης αωτη-

8, 127 r. ρίας dντιποιείσ{}αι ! τijς τών lί.λλων άλογοiίντα, τώ1ι σμικρών ώς εlπείν καί 
υJς έλασσουμέ1ιης μερίδος, τΟ δέ τοΖς σφετέροις δ..γαΠοίς καl τά έτέρων διώ
κειγ καl δπως εV lχοντες Wσι τά πρΟς άρετ'ήν κάκείνα ζητείγ καl πρΟς τΟ 

8.5 ποιείν καi διδάσκειJ•, κατd τον {}είον χρησμό,,, τών μεγάλων lν τfί βασιλείq, 

τών ούρα1!ώ1' καl μέγα κτησαμένων ό11ομα· άν{}" ών έαυτΟν κα{}άπαζ καl ώς 

ούκ οlδ' εΊ: τις καfJάρας, ούκ άνεκτδν ήγείτο ούδk πρΟς αVτου μέχρις αύτοϋ 
στfjναι τΟ εV ποιεί11, &λλά καl τοVς lί.λλους εκά{}ηρε καί πρΟς ούρανΟν τΟν 

νοV1' είς αVτΟν με{}ίστη, πάγτων τώJΙ γηί'νων &λογείJ' ά1ιαπείfJων, ώς μι) 

90 μόJΙον μηδένων Qγτων, άλλά καl δλέ{}ρων άτεχνώς κα{}ισταμένων ψυχfjς· καl 
τοίJιυν έντευΠεν τοVς πόδας μέν άποστολικούς τιγας απέδειξε καl ώραίους, 

ώς ε·ύαγγελιζομένους :πdaιJ! είρι}νην καi άγαUά, τάς χείρας δέ 1jγνισμένας 
μkν τοίς δλοις καl κα{}αράς, καl συμπάσης προσπα{}είας κρείττους παντά
πασι, του δε {}είου βαπτίσματος καl ττjς έκεί{}εν άγιαστίας, ής αίτιοι πάσι 

.95 καUίστωιτο, καl τών μεγάλων τουτωνί μυστηρίων άξίους ώς μεταχειρίζουσι τά 
προσ1}κοντα· πρΟ δέ γε τούτων καl. μετά τούτωJ' τΥ;ν fJαυμαση)γ έκείνην γλώα

σωι καl μόνφ Χριστψ κινουμένην κάλαμον γραμματέως Οξυγράφου καl κιfJά

ραν πνεύματος, πωιτΟς μaλλοJ! Όρφέως fJέλγουσαγ καi κινοϋσαν επι τά κρείτ
τω καl δι~ ών έπανελ{fείν περιγί1ιεται πρΟς τη,, έστcVσαγ καl μένουσαν εϋ-

72 καλείσ/}ε Β 

τΟ Β :πρΟς τφ Α 
7G μελεδόσνος Β κατέστης 01n. Β 81 μόνοv Β 

89 ;:α{)ίστη Β .90 ψυχf;ν Α 95 μεταχειρίζωσι Α 
84 πρΟς 

I: 

IΙ 
[!, 
' 



102 Βασιλείου Λαούρδα 

100 κλε α " ~ ' '' "' ' δ ' ' • ι ν. ουτω πωιτα τα μει.η οπΛα ικαιοσυνης παρεστησατο τiρ fJεώ, μόνφ τού-

Α, 106 v. τφ καi ζώγ καl κινούμενος καί μηδε1' έ'ξω τοϋ κατ~ αVτΟν βουλομένου : οVτ~ 

Β, 127 v. oVv έννοών, οϋτ' α:U πράττειν έ{}έλων, Ι ά)σπερ δημαγωγός τις ώ1; έπl 
γijς των {}είων έπιταγμάτων καί τοίς δλοις {}ε(/J προσήκων καl μόνα τα 

το' ' ' ~' 'λ' '' ζ' ' υτου και πραττων αει και εγων και ,ι.ογι ομε11ος και τόίς tiλλοις ύπο-

10!5 τιfJέμενος· άλλοις μΕν γdρ l} μισfJΟν προσδοκώσι 1j τdς άπειλdς δεδιόσι, τΟ 

καλοίς κάγαUοίς εlναι περιγίνεται, Δημήτριος δέ πάνfΓ δσα ύπέρ Χριστού 

και' τω-, ' ' ' ' ' ' ' ' "λ 'επιταγματω1ι εκεινου και εποιει και ε εγε καt l!πασχε τοV πρΟς 

αύτδν έρωτος είνεκα μόνου καl τοV πολλCΖηι καΙ μεγάλω1ι δοκείν ύπόχρεως 

έκείνω κα·"ι'σ ασ·"α ' ' ' ' "λ ' " <' ' , , ~ υ· τ υ- ι, και εποιει και ε εγε και επασχεν, ωστε μη μο1ιον του-

110 των{ τών ι?εόιιτων άλογήσαι έλέσ{)αι, εί' τι τijς έκείνου δό!;ης καί μικρόν 

διί'στησοι, άλλd καί τών μελλόντων καί άρρήτωJι καl ύπέρ λόγον, κατd τΟν 

ΙJείον άπόστολον· οϋτω γdρ ΙJεφ καί τοίς IJείοις έά?.ω καl οlς 'έμπλεως κα

τέστη τής αύτού κατοχής, ο]ς μη μόνον τάκείνου μόνα περί πλείονας llγειγ 

τών άλλων α'πα'ντω α' {}·' - " 1 
• ~λ' ' ' ' ν κ .ι προτι εναι τοις ω,οις, αι. α και τψι ψυχην αύτού 

115 έκχείν μετd r}αστώνης ύπερ τώιι έκείνφ δοκούγτων καl την κεφαλr;ν έλέσ{)αι 

liν άποfJέσ{}αι μεfΥ ήδονijς η τfjς έκείνου μιιήμης καί τώ1ι έκεί νου καί 

μtκρ(J1! άποστήναt' ·καί σώμα μέ1ι δlχα ψVχJ]ς άναπνείν r}f!.oν εlJ!αt Καl γεJιέ

σ{}~{ ποτε, Δημήτριον δε δίχα Χριστού καl τών έκείνου λόγων καί έργων 

και τού κατ' άμφότερα γινομένου, οVδ' liv τις έφη ζ1]ν καl περιείναι τip 

120 βίφ, έπεl καl ψυχ1] -ιις η,, τφ Δημητρίφ Χριστός, ούκ άφισταμένη και πάλιν 

έπανιούσα, κατd την έν μύ{}φ δJ]που{}εν <Ερμοτίμου τού Πλαζομενίου 

ψυχήν, άλλ' fίεl συν ούσα καί μένος fJείωι f.μπ1ιέουσα κα( τd μεγάλα τελούσα 

Β, 128 r. καί οία εlκδς τούτον κδ:κείνον, I τΟν μεν τελείν1 Δημ1}τριον δε τελείαfJαι, ώς 
• - {} 'ξ , ' β ' , < ' ' < , ε1ιτευ ε1ι ε αναγκης συ μ αι 1ιεtJ1 εν εκατερφ με'}'ειν εκατερον, έν τε τφ {}εφ 

125 Δημήτριο1ι καl τδν {Ιεδν έν αύτφ, ούκ άφισταμέγους &λλήλων, κατd τΟν 

Α 107 'Ι ' ' ' Τ' ' ' ' _," , r. ωαννην τΟJ' πωιυ. ις γαρ εκεινου μαΑΑΟ11 προσfjκε Χριστψ i 1} ταίς ύπέρ 
ούρανΟν έκεί1ιου κα{}αρότησοι έπρεπεν, δς γε οϋτως έαυτδν .κα{)·άρας, ώς 
άξιόχρεων εκείνου διd πάντων φανijναι ; δ δε τοσούτον ποιησάμενος λόγον 

ώς σωτηρία κοιν1) τοίς κατ~ έκείνο1ι γενέσfJ.αι καl λόγοις καl l!ργοις καl τrp 

130 κα{}~ έαυτΟν παραδείγματι, έπε[ τd γ~ έπl πάσι τούτοις τδν Χριστού φίλον 
δ'' δ I \I C\01 Ι.Q ια παντω1• εικνυς, μη μονον υπερ εκεινου πεποJ'υ'81'1 καfJ.άπερ έκεί'}•ος 
c \ ο - \ \ I cδ' ' \ • \ υπερ αυτου, και την ψυχην η εως προηκατο την αυτού, προς έκείνον καl τd 

έκεί~ιου πάντα όρώγ, άλλd καl κατ" αVτΟ11 τούτον τοίς δλοις τδ αίμα έξέχεε 

καl τών αύτών έκείνφ μελών πληγέJΙτων, εί και μείζονος οίιτος τijς πληγι)ς 

111 cf. Rom. 8, 18. 121 cf. RE, 8,1913,904. 125 cf.Joh.6,56. 

130 rrp κα{}-εαυτό1ι : τΟ κα{}εαυτ01' Β 
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135 l.πειράfJη, ώσd1ι έ'γωγε οlμαι, οϋτω τοι :ιά1•υ τοι πρΟς ΧριστΟν έρωτικώς 

l!χω1ι πολλip μειζόιιως έγτεVfJε11 διπλασιάrη] τΟ φίλτρον, μείζω καi τώ11 lκεί

νου ποο}σας, κατd η)ν αύτού τοV Σωτι]ρος έπαγγελiωι· δ:λλd τούτο μέντοι 

τοιοVτο11 και οϋτω χάριεJ-' καi ύπερφυες καί υjς μεγίστης πρΟς ΧριστΟν γνη

σιότητας δείγμα· έκεί11ο δέ, πώς ούχl τών l'σων καl τού αVτοϋ, φααί, γυμγα-

140 σ ίου κα' δ ' - ' ~ ' • ' " ' "' • ι μη ενι του προς αυτοJΙ ι.ειπομεJιΟ11 , ων γε ε'φφι ει11εκα; Χριστψ 

μ~_1!. _ _γdρ μVρο1ι τΟ πρόσρημα· μVgσν γάρ, φησι, έκκενω1JΕν lfνομά σοv, 

Δημητρίφ δέ, τοϋ Χριστοϋ ζώ1!!ος έ11 αiπψ, όύ μό1ιον μύρον τΟ πρ6σρημα, 
δ:λλd καl μύρόν l.στιγ άτεχγώς καi μύρων πηγιJ άέJ'αα ρέουσα, ό)στε τΟν 

Β 128 ο 0' \ < \ 1 1 - \Τ \ \ λ ' , ν. υτω με1ι υπερ παντας φιΛουJ!ία ΛριστΟJ' και φι οιψεJ'ΟJΙ1 , οϋτω δε έαυτΟν 

145 πα(!εσκευακότα, ώς μι) μόνον καl πλοVτον καl δόζαν καi τd παρόντα ταυτί, 

άλλd καl τd μέλλοντα καl π)ν ψυχην αύτι)ν έτοίμως έχειν προέσfJαι ύπερ 
ώ • ' δ ' δ' ' {}' ξ ', ! τ ν εκεινcρ οκοvντων, ια πωιτωJ1 κα ·απα και εργω11 καl λογων καί 

προσρημάτων προσήκειν l!χειJΙ Χριστφ κα{ τοίς αλλοις δ.πασι ΚΟLJ'ω1ιείν είκό-
' 'λ' ~ t' - Δ ' ' _Q ' τως και μα αςιως του τε ημητριου προς υ·εον δ1ι Wδινε πό/}ου, τού τε 

150 \ • \ ~ - δ ' ' "? ' ' δ προς αυτογ αυτου ιακειμεγου και ιι.εω· παρα πωιτα ε ταύτα έκείγο λέγω, 

-Α, 107 ν. ο)ς εl γε τfjς εύσεβείας εϊνεκα καl η} ς άλλων σωτηρίας καί οlς j πρός τοiις 
ύπερ εVσεβείας άγώνας τοVς μάρτυρας είληφε καl νικητdς άνεδείκνυ τΟ αlμα 

έκχέας καl τfιν ψυχf]ν προέμενος, πώς οVχ δ λέγω δt]λον κα{Ηστησι καl 

μά?.α σαφώς βεβαιοί, rhς τδ11 ΧριστΟν ύπερ πάντας καl τd έκεί1ιου πάντα 

155 καl l!πνει καl έμιμείτο, δ:κριβεστάτην εlκόJια έαυτΟιι δ:ναδείξας έκείνου και 

μάλα δ:!;ιόχρεων τι]ς fJείας καl άρρ1}του δόζης καl καfJ.αρότητος; οϋτως, ih 
{}εία καl ίερd κεφαλή, διd πάντων τώγ βελτίστων ύπέρ πάντας έ!;έλαμψας 

καl α τοίς Ciλλοις lδίq. κόσμος καfJ.έστηκε, ταϋτα πάντα μόνος καl με{}~ ύπερ

βο?.1]ς έν σεαυτψ συνειλόχεις· εlκότως· τf]ν γdρ ψυχην άπειλικρινημένη11 καί 

160 κα{)·αρωτάτην παρασκευάσας καl διαυγι} καl μάλα γε έτοίμως έχουσαγ πρΟς 
την τijς fJ.είας άκτίJιος ύποδοχ1-}ν, πάντων l.ξ άJιάγκης cl.νεφάνης τών έκείfJεν 

&γα{}ώ11 πρυτανείον καί, δ φύσει πρόσεστι τrp fJεi{J άγαίΜ1ι, τούτο κατd χάριν 

έδέξω καl δεύτερον φώς Wοπερ (1νίσχεις τα Τς το-V πρώτου φωτΟς έλλάμψεσι · 
161 δ-J. δ' < 1 \ "5' OJ - \ ,Q \ C I - \ ~ · η .ον ε απωιτω1' μεν συν, οσοι της περι υ-c.ον εταιρειας, τοις μεν αποστό-

Β, 129 r. λοις, τοίς δk ! διδασκάλοις, τοίς δk προφήταις, τοίς δε μάρτυσι τd προσρtj
ματα, σού δε πέρι ούκ l!στιv είπείν ποιάν τι1ια δόξωι έκτέον καl τί δεί 

προσειπείν· σοl γdρ ταύτα μόνφ προσ1}κει καl ώσπερ παντοδαπΟς άγιος εί, 

ταίς παντοδαπαίς τοϋ π1ιεύματος κοσμούμενος χάρισι κάξ άρα πάντων τών 

της άρετfjς μορίων σvγκεκραμένος· καl γdρ τΟ μέλλοJΙ προείπας καl τf;ν δι ττην 

137 cf. Joh. 14, 12. 151 Ca. 1. 3. 

l5J εl: οί ΑΒ 152 εrλειφε :β 166 σύ Β 168 τω:ιι om. Β 169 π~οείπε ΑΒ 
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170 νίκην τijJ Λ7έστσρι καl τοVς στεφάνο'ί!ς εVηγγελίσω καl μάρτυς καl τών 
fJείων πραγμάτων ά{)-ληη)ς ύπέρ πάντας δ.νεφάνης τοVς Cίλλους, τοσούτφ 
μείζω1ι τών Ciλλων τούτφ τijJ μέρει, δσφ καl μειζόνω'Jι Jj κατd τοVς ϋ.λλους 
τών τοiί πνεύματος χαρισμάτων τετύχηκας· μaλλον δε δσφ καl μαρτύρων 
ά1!εψάνης συναγωνιστfις καl συσπουδαση)ς και συλλ1}πτωρ και τών στεψά1ιων 

175 και τής νίκης σφίσt11 αlτιώτατος· άλλd μt)ν δ,τι Κα( διδάσκαλος Καl άπόΟΤQ
λος, l'σασι πάντες, οί τοίς λόγοις τοίς σοίς σεσωσμένοι καl τφ {}είφ προσελ

Α, 108 r. {}όντες βαπτίσματι, {}υσίαν ! διd αοίί προαενηνοχότες αύτούς· σϋτω τΟν τώ1ι 
άγίων σύμπαντα κύκλον εν σεαυτφ δεικνVς l!χεις καl πάντα τd πάντων 
μόνος καl μεfJ~ ύπερβολijς συλλαβWν και κοσμ1}σας, πάντα πάντων U.ριστος εί· 

180 καί μΎjJι εl καl τΟ με{}" ύπερβολι]ς πάντα τά κάλλιστα έ'χειν απην, τοϋτο 
δ' αύτδ μόνον άπλώς, τΟ μόνον πάντα δJ]πουfJεν lχειν παρ1]1ι, τοσαύτην έξ 
tf.ρα τούτου μό1ιου_ δόξαν lμμελες i'σχειν, δσην /iπαντες κέκτηνται· δταν δε 
συνάμα γε τούτφ κακεiνο προσtΊ, πώς ούχl πfiσωι έπαίνων ύπερβολ1}ν ύπερ
βαίνεις καί μόνος τών πάντων αlτιώτατος εί, μij μόνον κεφάλαιον καλοκα-

185 γα{}ίας καl συμπάσης ilρετijς πρυτανείογ καί fJεoV πρΟς άνfJρώπους φιλοτι-
Β, 129 v. μία καί πάντα 1 ταυτl τά κάλλιστα προσειρίJσfJαι, ilλλά καί υίδς ύψίστου καl 

τριάδος έστία καl κα{}αρδν τοiί καf}αροiί πνεύματος όργανον καl εlκώγ f}εoV 
καl {}εός; Άλλ~ ώ πάντα τά βέλτιστα καl Wν αύτδς καl δοκών καl καλού
μενος, ώ παρ{}ενίας άγαλμα καί fJαύμα μαρτύρων καl συμπάσης δ.λλης τijς 

190 περl fJ.εQ,, έταιρείας καί, ίνα συνελUηι εί'πω, ώ παντοδαπδv άγαfJΟν καl διά 
πάντων βέλτιστε πάντων, σV μεν οϋτως lχων χαίροις καί συγχαίροις σαύτφ, 
ώς σοι μάλιστα τώ1ι δ.λλων διαφερόντως τό χαίρει ν προσήκει, fiτε καί μάλι
στα τών tf.λλων διαφερόντως τfί καfJαρωτάτη Τριάδι προσήκοντι καl τijς έκεί-
f} • ' δ 'ξ < ' ά ' "λ' , -Β11 αρρητου ο ης υπερ π γτας τους α .r.ους επιτυχει καταστάντι, fi{)' ύπέρ 

195 πάντας τοVς liλλους ταύτης ύπερασπιστfj γεγονότι.· έμοί δk ό μεν παρcbν 
λόγος έν έπιλόγοις, τό δ, ύπkρ σου λέγειν καl γλώττης τρυφην ποιείσ{}αι τά 

' 0 0 Ο λ I " I Ο 'λ' <Ι >I 0 ζ σα ουκ εν επι ογοις εσται ποτε 1 αι. , εως αγ εις ώJJτας τελώ, καl τώ1ι ύπέρ 
σοϋ λόγων lσται μοι λόγος, ώς μόνφ' ταύτην οVσαν εVδαίμο1ια βιοτήν· ού γάρ 
τοσούτον €πιλ1}σομαι έμαvτοϋ, μάλλον δέ, εl καl τούτο γε εlπεί1, δεί, έμαυ-

200 τού μέν liν έπιλαiJοίμην, εt'περ οlό1' τε καί είλόμην liν τούτο γε, εl προαί
ρεσις προϋκειτο, σού δέ καl τών σών οVδέποτ' liν άποσχοίμηv- άπαξ γάρ τοι 

Α, 108 v. σού καl τών σών ήττηifεlς καl τούτων 1jδη καifάπαξ Ι έξηρτημένος, οVκ llν 
δυναίμην, εl καl σφόδρα liν βουλοίμηJ', εlς λήfJην 1}κειϊ', ών οVδ8ν έμοιγε 
oiJ{)' {jδtο1'ι οϋτε φίλτερον οϋτε ποfJεινότερ011 χρfjσ{}αι· συ δέ fJεία flOl καl 

205 τριπόifητε κεφαλή, ()γ έγωγε πρΟ πάΨτων έχω πεφιληκcbς καl ifαυμάσας, 
κάνταV·θα μSν εl καl μείζον 1} καΙf' 1]μiiς κοινωΨούς 1]μiiς τ1]ς afjς χάρι-

172 τοσοiiτο Β 173 ό'σο Β 179 πάντα 181 τΟ μόνον in 1n1•g Β 185 πρει-
τq.vείον Β 191 τΟ χαίρειν 192 διαφερόντως 01n. Β 199 lπίσομαι Β C01'1'. 8 . {. 
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Β, 130 r. τος άναδείξαις, OVJ'0Jν άεL καί περιέπω1' και τΟ τΓjς ψvχi"jς όρμ.ώμενον πρΟς 
τΟ βέλτιωι άπευ{}ύνωJΙ καl μόνφ Χρισπρ τδγ γούν προσέχεο' παρασκευάζων 

καl διά πά1ιτων συγαιρόμε1}0ς τd γιγνόμεϊ'α, έ:πl δε τοV μέλλοΝος τών ούρα-

210 J'ίων άγαΒώ1ι καΙ μάλιστά σοι διαφερόJΙτως έπι τυχείς γεγενi"jσ19αι παρασκεvά

σαις χάριτι καί φιλαγ{/ρωπίr,_J. τοϋ Κυρίου 1}μών ΊησοV Χριστοϋ, Φ πρέπει 

πδ.σα δόξα, τιμ1) και προσκύνησις, ,,υ, και ilεl r.αl εlς το1)ς αliiηιας τών 

αlώ1'ων, άμ1]1'. 

f 288 ν. 

Η' 

ΤΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΊΆ 

Parisinus grrecus r2r3, f z88. 

1. 

Εlς κανόνα .σϋ ιιεvάλοv Δrιιιrιτρiοv, άκροιt<ιχίς, 

Πύδιμε δέχνυσο μολπ1}γ, δΟς δέ τε μειλίχιον οVας

Κύδιμε δέχγυσο μολπ1)ν, 11}1' σέο φίλτρον έγείρει. 

2. 

Εtι; &-εερον "ανόνα τ:οϋ άyίου Δημη-ιρίου, άκροaτιχ€ς. 

Δέξαι τή11, Δη,Ul}τριε, cV πολύαινε, άοιδ1]1,. 

μάρτυρα μέλπω τοι πολύτιμωι, ϋστατος Ciλλων. 
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ΥΠΟΜΝΗΛΙΛ 

δ 1; Ώς l]δη ~λέ:{}η &νωτέρω εlς η)ν Εlσαyωγι)ν τfjς παρούσης Εχδ6σεως, 
Νικολαος ΚαβασιΛας εlχι: γοάψει καl Ο.λ/ο εν έγκό)μιον δ ' ' <Ι Δ , ~ . ·" ~ · ' · ι α τον α γι ον η· 

μητριον, εκRo-D-E:v ύπι\ του ΊωάvΥου τΟ 1884 το έγκω' μιο~· ~ ' 3" ' , ~ , · • αυτu ειναι χατα 

πολ~ εκτε~εστερον του Ε:ντα·Π{}α Οημοσιει·ομf'\'ΟU, διαιρείται δΕ εlς τέσσαρα 
μ'εγαλα :μη,ματα :.fl; τΟ πρώτον Εξ αlηών (§§], 2) &.ναπτύσσονται αί δυσκο
λι~ι ~ου c&~ματο~. εlς τΟ δεύτερον (§§ 3- 7) Εγκωμιάζοντω 1'1 Θεσσαλονίκη 
~α~ οι γο~·εις του άγίου Δημητρίου, ε'ίς τΟ τρίτον(§§ 8- 34) περιγράφονται 
η ~ντιδιχια του μετU: τού Βασιλέως καl τΟ μαρτύριόν του, καl εlς τΟ πλευ
τ~ι~ν ~§§ 35- 44) εξαίρονται τα εχ του βίου του διδάγματα. το έγκcδμιον 
αυ;ο~ εινα'ι χουραστιχόv, διότι :περιfχει πλείστους πλατειασμούς, Κοινολογίας 
και εχ~ρc~σεις ρητ,οριχάς. <Ιστορικώς δμως παρουσιάζει Υδιαίπρον ενδιαφέ

ρον =, εις ολους τους κc6διχας, ol δποίοι τΟ διέσωσαν, άκολου&είται &πΟ 8πι-
στολην «τοV :rrρδς μητρδς {}εfov» του Νικολάου Καβάσι!α 1' 
Θ ) ' Ν , ' , ' μητροπο ιιτου 
,~ εσσ~ ~ονι~ης 1 ε:λου πρΟς τΟν συγγραφέα, &πΟ τ1lν δποίαν πληροφορούμε-&α 
οτ~ το ~γχ~μ,ιοvο ε;τεχ~ί{}η ζωηρ6Jς ι"πrΟ tr!Jν διανοουμέ,·ωv τijς Θεσσα/ωνίκης, 

~ιο,τι εις ~υτο' ο Νικο!ιαος Κα~ciσιλας παρουσίασε τΟν άγιον Δημήτριον ώς 
ανωτ,~ρο~ Ιωαννου του Προδρομου : «Περl ηJν l!Jινοιαν τώ 1ι συ,ιγραμμάτων 
σου 17ν οι α~τ'α - ' -

1 

, _ , , ι ~ .ι ς ποιουνται τοιες, ~Jλ19·εγ 17 τούτων φ1}μη γί 1ιωσκε καl !!ως 
1!/J,WJΙ ~αι ηρωτησα έπl τf11ι 1] μέμψις καl 1}κουσα τι)11 σύγκοισιν εl1ιαι τfι 11 
εJιοχλ~υσαJΙ αύτούς. Δείκ11υται γdρ έκ του λόγου μείζο11α εlνα: του Π οδοό-
ιωv τον μυοοβΝ η ' 'Ο Ν -~ ' , ρ -

'
0 

, "' • ι,τ 1'» · ει ισς υποστηριζει τ1lv σύγκρισιν αUτΥJν φέρων 

ως παραδειγμα τον &πόστολον ΠαUλον, δστις fχαραχηlρισε τΟν ΧοιστΟν ω" 
«βοα ' ~ ~ '' ~1 ' - ς ~:: χυ τι παρ αγγεΛοις η .αττωuεJιογ» κα} παροτρύνει το' v " ψ ' ' 

r ' ~ ' ' ι ανε ιον του να 

σ~νεχιση τη~ ε~ρ~ασίαν του χωρlς να δίδη προσοχΥJν εiς τUς Επικρίσεις. CH 
συ~κρισις του αγιου Δημητρίου καl toU "Ιωάννου γίνπαι ει- τf)ν § 41 τοϋ 
διεξοδιχοu ' ' " ' " ' _ _ ·• αυ~ου εγχωμιου, ητις κλείει διU τfίς φράσεως: «Οϋτως U.ρα και 
τφ των αν{}ρωπωJΙ μεγίστφ, τd μi:Ψ τών ί'σωJι μετέσχεγ, τd δΒ καl νενίκη-
κε1'» 2 ~Εκ τfi ~δ' ~ - ~ ~ ,: · , ~ ,ς ι ιας αυτης επισtΟΙΙfjς πληροφορούμε{Jα δτι ό Νικόλαος 

εγραψε το εγκωμιον εύρισχόμενος μακοclν τη-ς Θεσσα/ον'ικης κα'ι ' ") ' ~ r " \, εις η ιικιαν 

εισετι μαftητευομένου : «καl τΟν όλίγον καιρΟν Ον μέλλεις ποιήσειν αVτό{}ι 

1 Λάμπρος, "Εν-&. άν. σελ. 305 κ.Ε. 
2 Ίωάννου, "Εν&. άν. 110. 
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1]γού γυμγrf.σιο1' γνώμης». Τ1lν τελευrαίαν αύτ1Ίν πληροφορίαν nlν Επιβε
βαιουν καl nlν συμ;τληροϋν Επιστολαl του Νικολάου Καβάσιλα σταλείσαι εκ 
Κωνσταντινουπόλεως πρΟς τΟν εύρισr.όμενον Εν Θεσσαλονίκη πατέρα του : 
«8γ δ[ 1··Vν r}σά παιii1•α Δημητρίφ τψ καλφ, σοϋ κελεύοντος {jκει· ϋς εl μέν 
τιiηι έπl τc"(J μεγάλφ :πάντων iJ.μεοιο1· fισε, τi"jς τύχης εl δε τυϊς G.λλοις κατd 
ταυτά, 1•ικώμεJ• αV{)ις τr{J μετd τώιι γερόντω11 Εν 1•εότητι τετάχ{}αι· εί Μ μεϊ

ζοJ' 1} κατd τοVς αυ.ους τών πραγμάτων 1jττaται, τουτ' αVτΟ τΟ μάλλον ι}ττων 

γε1•iσfJαι τι)1ι ύ;zόfJεσοι σεμνύνας· ι] γd:ρ των λόγωΨ ήττα πρΟς τώ1, πραγμά
τωγ γί γεται · φαίνεται δ1] που τW1ι Clλλων οVτος βέλτιστος Wν· ο{ιτος γd:ρ 

8παί1ιων ϋ.μεο.ιογ fΊσεγ, 8ς μiJ.λλογ έσέμνυνε. ΊΌVς δ' ΕιιταV{}α περl 'Δfούσας 

l!χοντας, τούς τε Ciλλους καl :πρό γε πάιιτωJι τΟν του χοροV κορvφαίοJι, 8ς 

τοϊς U.J.ληις πίiσι τοV γ' εlδέναι λέγειν αl'τιος, φημl δι) τΟν τώγ φιλοσόφων 

ϋπατQ11 ι δίκαιον αν εl'η .ιο) τjj δυιιάμ,ει, τiρ δε βουλομέJ'ψ συμβαινούσας 

ύπl::ρ του λόγου τrlς ψι}φους έζεγεγκείJ'. El γdρ δ δεϊ1-·α βέλτιον εlπεν, άλλ' 
oV βέλτιον ιJβουλψ9η καl δμα lΓ8υμουμέι•ους, u'Jς ύπΕ:ρ σφώ11 αVτών ψη
φιοϋvται κα[ μεΗέζουσι τψ λόγφ τιjς τύχης, τι:ZJJJ τε κρότωJι εl τύχοι, τώJ' τε 

ψόγων, aVτol σπεfραντες» 1 • ΕLς nlν &μέσως έπομένην επιστολ1lν του, &πευ

{}υνομένην καl αUπlν πρΟς τΟν πατέρα του, ό Ν ιχόλαος Καβάσιλας γράφει : 
<~ο Ο δέ πρΟς τΟ1ι μάρτυρα λόγος 1ιέον τεχfΙείς, !!τι δείται τώγ γιγνομ,έJJων· 

1'Οσοϋντι δi: oV~ lξijν τοVς λόγους lclσfJαι καl διd: ταϋτα δ'fι μι) κεκα{}αρμέ· 
γος ού τΟ νϋγ έχον f;κε, μι) φωιε(ς οf5τως l!χωJι λυπι}ση το1'ις έν ύμί1ι "Έλλη

γας» 2 • Άντι-θ-έτως πρΟς τΟν Guilland, δσης ftεωρεί δτι τcl δύο αUrU απο

σπάσματα άναφέρονται &μφότερα εlς τΟν 'ίδιον, τΟν δημοσιευ-&έντα VπΟ 
'Ιωάννου, λόγον του Νικολάου Καβάσιλα 3

, νομίζω δτι τΟ μεν πρώτον f:ξ 
αUτών clναφέρεrαι εlς τΟν πρώτον, τΟ δε U.λλο ε!ς τΟν δεύτερον, τΟν fκδιδδ
μενον ένταϊi-θ·α. ο'Οπως προχύππι Εκ τοϋ περιεχομένου των, αί πρ<'ις τΟν πα
τέρα του εις Θεσσαλονίκην fx Κωνσταντινουπόλεως σταλεϊσαι εξ Επιστολαl 
τού Νικολάου Καβάσιλα εlναι ταξινομημέναι εlς τοUς κώδικας κατΟ: χρονολο
γιχΥJν &κολου1tίαν 1 συνεπ&ς τΟ δεύτερον ώς U.νω απόσπασμα, τΟ όποίον εύρί
σχεται εlς τ1Ίν τρίτη~· Επιστολήν, εlναι χρονολογικώς μετ:αγενέστερον τού 
αποσπάσματος Εκ τiiς δευτέρας Ε ;τ ιστολf]ς. ΈπειδlJ δΕ εlς μΕν ηlν δευτέραv 
ΕπιστολΥJν Ομιλεί περl &.ποστελλομένου Εγκωμίου, εlς δΕ τΥJν τρίτην περl προ· 
σεχΠ)ς μετΟ: μεταβολών χαl βελτιcόσεων &ποσταλησομένου, είναι δρ-&Ον νομίζω 
να συμπερUνωμεν δτι τΟ μΕν nρώτον &πόσπασμα (λναφέρεται εις τΟ «"Εγκώ
μιον» τΟ δΕ δεύτερον εlς τΟ «Προσφι&νημα>>, τΟ όποίον πράγματι, ώς Εκ τοϋ 

1 Κό)διξ 1-'arisinιιs g·rc:ecus Ι2Ι3, ι 294 recto. ΜικρΟν τμημα τοϋ ά.τωσπάσμα
τος αlιτοii έδημοσίευσεν 1lδη ό G ιι i 11 a η d, 'Έ..,•{}, &ν. 98. 

2 "Ίδε σημ. 1 1 f. 29.:1- verso. 
~ Gιιilland, "Έ·ν-&. &ν. 98. 
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περιεχομένου του, δέον νΟ: {}·εωρηι<Jfi δευτέρα Εχδοσις, μετU πλείστων δλλα
γών, του «~Εγχωμίου>>. "Αμφότερα τU. Εργα α{Ιrα είναι Εργα νεαρdς ήλικίας, 
ώς προκύπτει καl έχ r&ν t.δίωv 2:τιστολών του Νικολάου Καβάσιλα καl εχ 
τοϋ περιεχομένου των. Χροvολοyικ1)ν Εvδειξιν οUδεμίαν παρέχnυv: αν Ομως 
ή διαπίστωσ:ς ωU Guilland είναι Oρ&Jl, δτι ό Νικόλαος Καβάσιλας μετέβη 
πρΟς άνωτέρας σπουδcΧς είς τf}ν Κωνσταvτινούπολιν πεgl τΟ Εrος 1310, τότε 
τα δύο αϋτα κείμενα δέον να fχωσι γραφη Ολίγον Επειτα άπΟ την χρονολο
γίαν α1Jτήv, Ενδεχομένως περl τΟ 1312 1 • 

2. Οί τίτλοι τών ύπΟ τΟ Ονομα του Ν ι κ ο λάου Καβriσιλα φερομένων είς 
τοlις κώδικας δεκατριών Επιγραμμάτων Εδημοσιεύ&ησαν fίδη ύ.πΟ τοϋ Λάμ
πρου 

2

• ΠρΟς ηlν Θεσσαλονίκηv, Επl πλέον τών δύο περl του άγίοu Δημη· 
τρίου, συνδέονται τα έξfjς Εξ αVτών : «Εlς τΟν τού έαυτοϋ {}είου τάφον, 
κυροϋ Λ7είλου τι]ς Θεσσαλονίκης», «~liρωί'κd είς τΟν τού άοιδίμου πατριάρ
χου έκείνου κυροiJ 'Ισιδώρου τάφο1'», «Εlς π)ν ι3.Jιακομιδr)ν τού λειψάνου 
τιjς άγίας Θεοδώρας)> καl «Εlς κωιόνα τoiJ Θεσσαλονίκης άγίου Γρηγορίου 
τoiJ Παλαμa». ~Εξ α1Jτ6Jν δημοσιευμένον μέχρι τοίiδε είναι μόνον τΟ πρώ
τον Β. τα ύπόλοιπα, είς τΟν κώδικα Parisinus gra::cus Ι2Ι3, Εχοuν 00ς 
άκολού&ως: 

Parisinus grrecus r2r3, f 288 recto et verso. 

1. 

~ Ηοωϊκά εlς r;i]ν τοϋ άοιδίμοv πατριάρχου ~κείνου 
κυροϋ 'Ισιδώeου τάφον. 

~Αγλαδν Ο.ρχιεριjα fJεοϋ μεγάλοtο Cί.J'ακτος 
δέρκεο τόνδε, ξε'ίνε, καl έν φρεσl βάλεο σjjσι 
8ς Ο.στι)ρ Wς κόσμος l:πιχffοvίων πέλεν δνδρcVν 
ού γε φαείvο1ιτος μεν γ1}{}εε1' δντολίη τε 

5 1}δ8 δύσις Ij καt έ λάχε Βύζα11τος χr!Jρη· 
αVτdρ Ο ·{}ν1]ακω1ι {}ρ1]1'01' γα!lJ {}ι}κατο πουλύν· 
δάκρυσε καl λάχος lερόν. δ κόαμεεν αVτΟς ζι[Jων. 

1 'Έν-&. ciν. 97. 
~Λάμπρος, 'Έν-8·. &ν. 312-313. 
8 
τ a f r a Ι i ο. ι Tbessalonique des OΓigines au XI\le si€cle Paris 1919 

300 καi πρΟ α\'ιτοUι Δ η μ η τ ρ α κόπο υ λ ο ς Α. ι 'Ορ&όδοξος 'Ελλάς Άειψία 1872 ~ 
' ' ' 76. 'Εσφαλμένως τό επίγραμμα α1Jτ0 -&εωρείται &νέκδοτον ύπΟ S a 1 a ν i 11 e S., 

Nicolas Cabasilas, Exρlication de la diνine 1iturg-ie, Paris, 1943, 12. 

Νικολάου Καβάσιλα, ϊtροσφώνημα Χαi Επιγράμματα εlς Cί.γιον Δημ1lτριον 

τόσρς €ην {}-εοειδι)ς φdJς {jρως 'Ισίδωρος. 

'ΑοχιεοΓιι {}εόφοοvι έσfJλώς γαία11 Ο.φέ1•τι 
~ ~ ~ ~ 

10 γιj{}ησεJΙ μf:ν 'Όλυμπος καl νόες οVρω,ίω1'εςι 

αύτdρ γ' εVσεβέσσι λέλειπται liλγεα J.υγρά. 

ου γdρ όμοίος Ε'ην Cίλλος μερόπων Ο.νfJρcόπωJΙ, 

2. 

Είς •iιν άνακομιδrιν τοϋ λειψάνου τής άγίας Θεοδώρας. 

Αώου l:Jι τριτάτυ γέκυς αί'ης έξεφαάψΟη, 

()ς μυρόεJ>τα r}έε{fρα έπιχfJονίοισιγ Ο.η]κε. 

3. 
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ι. 288 ν. Εlς καν6να tοϋ Θεσσαλονίκης ι!yίου Γρηγορίου tοϋ Παλαμά. 

Γρηγόριος μέγα κiJδος l!ψ' μερόπω1• c'Ί.ν{}ρώπων. 

ΤΟ Επίγραμμα 

Ετος Ηανcί.του του 

~τος 1358 ' καl το 

καl 1363 '· 

δ ' ' " - " ~ ' το' lυ ""50 ', είς Ίσίδωρον εον να εχn yραφη επειτα απο 

Ίσιδώρου, τΟ είς Γρηγόριον Παλαμάν Επει.τα απο τΟ 

εlς Νείλον εlς έποχ1~ιν κυμαινομένην μεταξυ τοίi 1359 

Λόγω της Ομοιότητας τοϋ ϋψους καl τ·)jς γλώσσης Ολων αUτών των Επι

γραμμάτ~ν, ταύτα δέον νU Εχωσι γραφη χατΟ: t'ην ίδίαν περίπου Ε~οχ1lν, 
ΎΊτοι είς Wριμον πλέον 1lλιχίαν. Οϋτω τU μΕν Εγκώμια εLς δ.γιον Δημητριον 

εlναι προ'ίόντα &νωρίμου εlσέτι σπουδαστοϋ, τα δ€ Επιγράμματα ώρίμου 

πλέον &νδρΟς χειριζομένου μετα γνώσεως καl εύθ·ύνης nlv γραcρίδα. Αί δια~ 
πιστιδσεις aύ~al έν συνδυασμQ> πρΟς τα &νωτέρω δημοσιευόμενα πεζU και 
Εμμετρα κείμενα συμβάλλουν 'ίσως είς τiιν καλυτέραν γνώσιν τού διαπρεποϋς 

at•τoίJ Εκ Θεσσαλονίκης λογίου. 

Duω1)aΓton Oaks, HaΓYard Uniνersit~y 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

τ. a u Γ e η t γ. ι La chΓOnologic des PatΓiaΓclleS de Constantinoρle _de 
la 1)ΓC1ni€Γe ωoiti~ dιι XIVe si€cle. «Reνue des etudes by-zantines» 7, 1950, lu5. 

2 Β έ η Ν., ΤΟ 8τος τfις τελευτης τoii Γρηγορίου Παλαμά. «'Α-&ηνii» 16ι 190~ι 

638. Τ 0 υ ι δ ί 0 υ, Νέαι μαρτυρίαι περl τοϋ δτους τελευτης Γρ~1γορίου τοϋ ,Παλαμα. 

ΑUτό-6·ι, 18,1906,39 κ.8. Jugie Μ., Dict. de tlι~ol. catlι~lιqneι 1:, 1~32, 1741. 
~ Ι=> e t i t ι., Le syrnodicon de Thessalonιque. «Echos (ι Onent:to 18, 

1916, 254. 
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ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ τΙ'ΥΦΩΝΟΣ 

Ώς γνωστιSν, Εν Νιχαίq. τfΊς Βη~υνίας ύπάρχουν δύο δνομαστοl Βυζαν
τινοl ναοί, ό τfις άγίας Σοφίας κα'ι ό τΥjς Κοιμήσεως τfις Θεοrόχου, Επ" Εσχά
των δ" ήλ&ον εtς φώς τα Ερείπια καl τρίτου vaoii. Ταί:>τα έμελέτησεν Εμπε
ριστατωμένως ό εUφήμως γνωστΟς Τούρκος Βυζαντιολόyος κ. Se111aνi Eyice 
(Σεμαβfι 'Έγιτζε, 1Ίτοι 'Ηριyενllς Καλλίας), &φιερώσας εlς αύτU: πραγματείαν 
διεξοδικ1lν ύπΟ τΟν τίτλον «lznik' de ])ίΓ Bizans kiliscsi» (ΒυζαντινΟς ναΌς 
EV Νικαίg). 

Τ' " ί' ' ' - " ' β' α εν ωγφ ερειπια κεινται εις το ορειον τμΥjμα τfις πόλεως καl Uρι-
στερδ ΕπΊ τf}ς μεγάλης όδοϋ τlϊς &γσύσης πρΟς nlν πύλην τ1Ίν καλουμένην 

τiiς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ποίος δμως νU ήτο δ περΊ oiJ ό λόγος ναός ; ΕΊς τclς κατωτέρω γοαμ

μ&ς c&α επιχειρ1lσωμεν την λύσιν του προβλήματος τf}ς ταυτίσrώς του, δδη
γΟν Εχοντες ηlv δντως πολύτιμον Εν προκειμένφ μελέτην τοϋ κ. οιΕγιτζε, χαl 

δΥι τα έξlϊς τρία σημεία: 
α') Οί τοίχοι τού ναού σQJζονται μέχρΙς ϋψους 1.50 μ. Λεπτομερης Εξέ~ 

τασις τών Ερειπίων εδειξεν δη ό !Ξπl τής ·0-Fσrως ταύτης πρωταρχικΌς ναΟς 
είχεν Uποστη βλάβας σημαντικrf.ς, βραδύτερον δΕ &νεστηλώ{)η καl διερρρυ
{}μίσθ'η διαφοροτρόπως. Τα σωζόμενα μέρη κατU τΟ πί·.είστον &νήχουν εΊς 
τΥ]ν &νοιχοδόμησιν. <Ο ναός, &ναστηλω{)είς, διεκοσμ1lDη μΕ λαμπρU μωσα'ίχrf., 
&ς μαρτυροϋσιν αί &νευρε-&είσαι χαl διαρκWς &νευρισχόμεναι παμπλη{}είς 
πολυτελείς ψηφίδες μωσα'ίχών. ΤΟ δάπεδον Επίσης 1"1το Επεστρωμένον πολυ· 
τελέστατα καl καλλιτεχνικώτατα. Φαίνεται δμως δτι δΕν εlzε καταβλη-θΥ] η 
αύτ1l Επιμέλεια καl δια την δόμησιν τών τοίχων Οση καl δια τΥιν διακό
σμησίν των. 

β') Οί τοίχοι είναι Εκτισμένοι κατU τf]ν συνΑθη Βυζαντιν1Ίν δομικήν, 
11.τοι δι~ &λλεπαλλήλων όριζοντίων στρωμcίτων πλίν-θ-ων Εναλλασσομένων μΕ 
στρώματα Εκ λίΗων. 

Φαίνεται δη 11 &νοικοδόμησις τοϋ ναοϋ Εγένετο κατΟ: τό.ς &ρχΟ:ς τού 
ΙΓ' αΊώvος. Πλέον συγκεκριμένως όμιλουν αί πλίνΗοι, f:χουσαι πάχος μεν 
0,03 μ. καl πλάτος έχατέρας τών πλευρών 0,26 μ. Ι\Η πλίν&ους παοομοίων 
σχεδΌν διαστάσεων εlναι Εκτισμένος καl ό 19ος πύργος τών τει~ι'Vν τ1iς 
Νικαίας, δστις, c1)ς φαίνεται, Εκτίσ{}η μεταξi> τίδν Ετών 1204-1222. 

'Ο έν Νικαί.ft- της Βι1}υνίας ναΟς του ύ.γίου Τρύφωνος 111 

ΕLς τΟ αυτΌ συμπέρασμα &:γει καl ή μελέτη &:λλων τινών τεκμηρίων, 00ς 
11 διαχοσμητικ1l άναγλύφων μαρμάρων κ.λ.π. 

cH μεγάλη άψlς τού μνημείου, Υιης, ώς δρΗώς παρατηρεί ό κ. οιΕγιτζε, 
{}ιl Επέτρεπε τ1)ν &χριβεστέραν χρονολόγησίν του, δυστυχώς &μα τϋ έκσκαφfi 
τούτου κατέπεσε πάντως τα Uφιστάμενα τεκμ1lρια {}έτουσι τΟ Ετος 1222 00ς 
Εσχατον δριον τΥ]ς χρονολογήσεως τοϋ μνημείου. ~Εννοείται δτι οί τοιούτοι 
' ) ' ' ' δ ' •• ~ ' ~ ιι' δ' ' υπο ,ογισμοι ει ναι επι εκτικοι καποtας επεκτασεως, αντιυετως ε και περιο-

ρισμού. 
γ') ΠαρΟ: τΟν ναΌν ύπάρχουν τα Uπολείμματα τοίχων. Είς τούτων μάλι

στα, ούτινος μόνον τΟ: ·θ·εμέλια σci;Jζονται, Εκτείνεται κατCι μfικος τfiς νοτίου 
πλευράς του ναοί!. ~Επl τούτων ό κ. '/Εγιτζε Εφιστ(i τΥιν προσοχ1lν μας λέγων 
δτι δΕν πρέπει να παραμεληflϋ 11 μελέτη των, διότι -&α &.ποβiϊ αϋτη χρήσιμος 
εΊς μελλοντικc}ς μελέτας, περl τοϋ τοίχου δΕ τ"iiς ·νοτίου πλευράς όμιλών προσ· 
ι1-έτει δτι, πι·θ·ανώτατα, ό ναΟς -HU ι::ίχεν εν παρεκκλ1lσιον 11 στοΟ:ς ΕξωτερικUς 
11 xal δωμάτια, τΟ: όποία {}0: Εγκατέλείψθησαν πρΟ της όλοσχεροϋς κάταστρο
φης τοϋ ναοϋ. Πράγματι, &ς {}α 'ίδωμεν &μέσως κατωτέρω, η ϋπαρξις τού
των συντελεί ε'ίπερ τι καl &:λλο εΊς τ1lν ταύτισιν του ναοί!. 

Πάντα τU σημεία ταϋτα με ηγαγοv νU. μορφ(δσω ηlν πεποί{}ησιν Οτι 
πρόκειται περl του ναοϋ τοϋ άγίου Τρύφωνας, περl. τοϋ Οποίου δια μακρG)ν 
Ομιλεί ό παρCι Σά-&g ~Α νι.6νυμος Βυζαντι ν Ο ς lστορικός. 

<Ο 'Ανr;)νυμος λοιπΌν μάς πληροφορεί δτι Ω αύτοκράτωρ Θεόδωρος Β' 
ό Λάσκαρις (1254 -1258) εσέβετο ύπερβολικa τον "Λ γιον Τρύφωνα, τον 
δποίον 8-Βεcδρει 00ς προστάτην του <J Α γιον. 

'Ο αύτοκράτωρ 'Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, &ποΗανΟΟν Εν τψ παρδ: την 
Σμύρνην Νυμφαίφ τ] 30ii 'Οκτωβρίου 1~54, &φΥ]κεν εΊς τΟν υιΩν καl διά
δοχόν του Θεόδωρον Β' Λάσχαριν κράτος πλούσιον, lσχυρΟν καl Εκτεταμέ
νον. ~Εν :Μιχρfi ~ Ασίg Εξετείνετο τοίiτο μέχρι τiiς Φιλαδελφείας, συμπεριλαμ
βανομένης, έπl πολλών ν1lσων μεταξlι τι"Ον όποίων ή Λέσβος καl ·η Γόδος, 
Εν δΕ τfi ΕUψ!)πη, πρΟς βορράν, πέραν τlϊς Άδριανουπόλεως καΙ. τfίς Ροδό
πης καl περιελάμβανεν έν Μακεδοvίg τΟ:ς πόλεις Σέρρας, ΜεΜνικον, Στεν}l
μαχον καl ηlν δχυροτάτην Τζέπαιναv, πρΟς δυσμUς δΕ τ1Ίν &κμαίαν πόλιν 
Στόβους, τα Σκόπια, τ)Ίν Πελαγονίαv κλπ. <Η αϋτοκρατορία τfις Θεσσαλο
νίκης εlχεν έντελWς Uποταy1i εΊς τΟ κράτος τlϊς Νικαίας η δη δ.πΟ του 1246. 

'Εν τΏ βορειοδυτικϋ ΝΙακεδονίg τΟ κράτος τfις Νικαίας περιελάμβανε 
τό.ς πόλεις Καστορίαν, 'Αχρίδα, Πρέσπαν, Έλμπασιlv κλπ. &φαιρε-θείσας τΟ 
1251 άπ;Ο τΟν Δεσπότη ν τΥ]ς ~Ηπείρου Ινlιχωlλ τΟν Β', δστις ιJπεχρεώ{}η, διU. 
να κλείση είρ1lνην μετα του Βατάτση, να παραδώση τΟν Περλεπέν, τα Βε
λεσσrJ. καl η1ν δχυραv πόλιν τΎiς 'Αλβανίας Κρό'ίαν. 

'f.J' ' e; ~ 1 -Κ ' - Ν ' ' ]..,' ' " ' 1. τεραστια αυτη επcκτασις του ρατους της .. ιχαιας εν ~υρωπη εyενετο 

ε.Ίς βάρος του Δεσπότου τΥ]ς ~Ηπείρου Μιχω)λ τού Β', τού ήγεμόνος τΎiς 
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Βουλγαρίας Μιχαήλ, γυναιχαδέ.λφοu του νέου αύτοκράτορος Θεοδι6ρου τοϋ Β', 

&ς καl τfις Λατιvικfjς α{~τοκρατορίας τfjς Κωνσταντινουπόλεως, 11τις περιω

ρίσ{}η μόνον ΕντΟς τών τειχών τοϋ Βυζαντίου. 

<Ο &άνατος τοίί Βατάτση &νεπτέρωσε τUς ελπίδας τοϋ ήγεμόνος τfις 

Βουλγαρίας Μιχαήλ, δ στις δρμήσας διέβη τΟν υΕβρον, καl είσήλασεν είς την 

βόρειον Μακεδονίαν καταλαμβάνων τα πάντα. Ινlόνον α'i πόλεις Σέρραι, 

Μελένικον καl Μνείακον ι κατώρ{tωσαν -· να προβάλουν &ποτελεσματικf}ν 

&ντίστασιν, χάρις εLς τf]ν &νδρεία-ι• τΥjς πολιτοφυλακfjς των. Μόλις Επληροφο

ρή{}η ταύτα ό αυτοκράτωρ Θεόδωρος συνεκάλεσε πάvτας τοlις έv τέλει δια 

να συσκεφ-&ώσι περl του πρακτέου. Πάντες τΟν &πέτρεπον να Εκστρατεύση, 

λόγcρ του δ τι Επλησίαζεν ό χειμών. Ό Θεόδωρος δμως Εσκέφ{}η δ τι fίτο 

&νάγκη να Εκστρατεύστι &μέσως Εναντίον του Μιχω)λ δια νι1. σταματΊlση η)ν 

προέλασίν rου, εiς τούτο δΕ προέβη τοσούτο μcΊλλον \Jαρρούντως, καθ·~ δσον 

τ φ παρουσιάσθη κ α{}' ϋπνους ό προστάτης του "Άγιος Τρύφων Ενίταρρύ

νων αυτόν. 

'Η Εκστρατεία του Θεοδι;)ρου Εστf.φΗη ύπΟ πλ1lρους Επιτυχίας. Εlς Επι~ 

στολή ν, τ Υ) ν όποίαν Εστειλεν οίiτος εlς τΟν διδάσκαλόν του Ν ιχηφόρον Βλεμ

μύδην 2
' &γγέλλων τας νίκας του, λέγει σLΙV Ciλλοις : «i}αύμασον Εκ βά{}ους 

καρδίας τα ύψηλιl ταύτα κατορ{}ώματα τΥjς "Ελληνικ~Jς &νδρείας>> s. Ό Θεό· 

δωρος ίσχυρί.ζετο Εξ Ciλλου δτι εlς έκάστην κρίσιμον περίστασιν, κατα τf)ν 

διάρκειαν τfις Εκστρατείας, fβλεπε τΟν "Ί\γιον Τρύφωνα ούχl πλέον κα-θ·~ 

ϋπνον, &λλ~ Εν Εγρηγόρσει vc'ι βαδίζυ Επl κεφαλilς τού στρατεύματος, 
' ' Λ ' ' ' δ' ~ Ν ' Ό "'Α γιος Τρύφο~ν κατηγετο εκ αμψακου, εμαρτυρησε ε εν ικαιg. 

Εlς τΟν τόπον τού μαρτυρίου του ίδρύflη εUκτήριον πλινθόκτιστον, τΟ όποίον 

δμως συν τψ χρόνφ, είχεν ύποστ-η βλάβας σημαντικιlς κατακλυζόμενον ύπΟ 

τών ύδάτων. 

·ο Θεόδωρος, Επανακάμψας εl.ς Νίκαιαν νιχηη)ς καl τροπαιούχος, 
., ' ~ ' ' ' ~ ' c ' - CA ' τ '- ο ~ δWv εσπευσε να αvαγραψη τu νικ-ητηρια εις το ιερον του γιου ρυφων ς, ι 

δμως ηlν κατάστασιν εlς η)ν Οποίαν εύρίσχετο τούτο, &μέσως Εδωσε διατα

γάς, πρlν η Επιληφ{}-fί έτέρας τινος ύποfJ·έσεως πρlν η προβii εlς τ1lν τελεηlν 

της στέψεώς tου δια τΥ)ν όποίαν τόσον Εβιάζετο, να &νοικοδομη{}ii τοϋτο 

ι ΚατΟ: τόν • Α ν τ ι6 ν ι ο ν Μ η λ ι α ρ ι::ί. κ η ν «'Ιστορία του Βασιλείου τi'jς Νι

καίας», 'Α{'J>fιναι, 1898, σ. 424, τΟ Μνείακον ητο πόλις όχυρU. lπL του 'Άρδα ποτυ.μαU. 
2 Έπιστολi] XLXI, Ν. F e s t a, 1'11eod. Duc<:e Lascaris, Epistulre, Φλω

ρεντία 1898. 
s Έν έτέρq, lπιστολfι ύπογράφεται ύ ΑVτοκριfτωρ τών "Ελλι}1,ων καί oUχl τ&ν 

Ρωμαίων, κατΟ. τα ε!ω&ότσ.. 

4 • Α-νώνυμος παρό. Σfl.&g, Bibliot11eca grc:eca ιnedii revi, PaΓis, 1894. Έν 
ηρ Ζφ τόμφ, σ. 514. 

'ό Εν Νικαίr!- της Βι'fluνίας νctΟς τοϋ ~,γίου fρ~φωνος 113 

έπειγόντως μετα πάσης λαμπρότητος 1
• Είς τi)ν σπουδi)ν ταύτην προφανώς 

πρέπει να &ποδο{}ίj li πλημμελllς δόμησις των τοίχων τοϋ ναού την όποίαν 

παρεηlρησεν ό κ. 'Έγιτζε. 

'Ό αύtΟς ~Ανώνυμος 1στοριχ0ς προσ{}έτει καi dλλας τινCtς λεπτομερείας 

σχετικCtς μΕ τΟν ναΟν του CΑγίου Τρύφωνος, δυναμένας να έξηγήσωσι τί 

εΙ ναι τα παρι} τΟν ναΟν Ερείπια, Επl τών όποίων Επέστησε τi)ν προσοχήν μας 

ι) διαπρεπtlς ΊΌϋρχος Βυζα,•τισλόγος. 

Λέγη λοιπΌν έν συνεχείg ό 'Ανώνυμος ίστορικΟς δτι ό Αυτοκράτωρ 

Φχοδδμησε πέριξ του ναοϋ του 'Αγίου Τρύφωνος κηlρια σχολικά 2 , και δl~! 

μίαν σχολiιν ανωτέρων φιλοσοφικών σπουδών δ_)ς και δημοσίαν βιβλιοll}ήκην. 

Σημειωτέον δτι ό αύτΟς βασιλεUς καl εί.ς πολλιlς Ο.λλας πόλεις τΥjς Επικρα

τείας του 'ίδρυσε σχολιlς καl βιβλιοι~ήχας 3
• 

ΤΟ {}ερμΟν Ενδιαφέρον δια την καλλιέργειαν τών γραμμάτων του φιλο

μούσου ΑUrοκράτορος δεικνύει ή έξης περικοπΥι μιάς έπιστολfjς του, Εν τii 

δicoίg Εκφράζει τfιν χαριlν καl τΟν εν{}·ουσιασμόν του, δτε οί κα{}·ηγητα1 

τfiς περl Υις δ:νωrέρω ό λόγος σχολης τψ Εστειλαν τους πρώτους r1ποφοί~ 
τους αύτης : 

<<Βλf:πων αύτούς, λέγει, έδοκίμασα τΥ)ν χαρUν του κηπουροί!, δστις &πο

ιl}αυμάζει τΟν κfιπόν του εύρισκόμενοv Εν πJ.ήρει ι1ν{J-\lσει. "Η lκμιlς τfjς βλα

στήσεως καl τΟ σφρίγος riiς δ:ν8·ήσεως δίδει μίαν tδέαν εκ !(Ον προτέρων 
τijς (~_)ραιότητος καl rf)ς γεύσεως τι:Ον καρπών, τους όποίους τα δενδρύλλιυ 

ιΊιJ. παραγάγω σι βραδύτερον '. 

Θιl ήrο εVχfις Ερyον, ΕΟ:ν συνεχί.ζσντο αί Uνασκαφαl καl Επl τών πέριξ 

tO'ίi ναοϋ fρειπ ίων. 

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Άνώνuμος, 'Ένfl·' ιi''· σ. 514. Βλέπε καl τΟ ~:μόν σύγγραμμα Tb6odore Π 
Lascaris Empereu1· de Nicee, Paris, 1908, σ, 70, σημ. 2. Δέν εiναι 6.πίi}ανον ,.α 

Επέσπευδεν ό Θεόδωρος Λάσκαρις ηlν άνοικοδόμησιν τού γαοϋ τοϋ ~Αγίου Τρύφω\•ος, 
#ν τΌ επιt}uμίςι ~ou Οπως τελεσ&ίi εν αύτcρ 1Ί τελετ11" τijς στέψε<δς του. 

2 "Ανc{)νυμος, "'Εν{}' ά'\'. 
3 Βλ. ΕμΟν σύγγραμμα, σσ. 86-87. 

:4 Έπιστολη CCXYII. 
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ΓΕΩΡΙ;ΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΜΙΡΟΥΤΖΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΙΌΝ ΑΠΟΡΗΣΑΝ'lΊ\ 

Περl τοίi Τραπεζουντίου φιλοσόφου Γεωργίου του Άμιρούτζη έσχό
πευον ctλλοτε νΟ: συγγράψω ίδίαν fκτενiϊ μονογραq:ίαν. Συνέλεξα δΕ πρΟς 
τοϋτο τΟ σχετιχΟν ύλικΟν καl έμελέτησα τα κατα τΟν dνδρα. Έv τ<Q μεταξiJ 
εκρινα Οτι -i1δυνάμην δια της ΕΕΒΣ νU. πραγματευ{}UΊ τU κα~α τΟ ~ή~ημ~ τii? 
Εξωμοσίας η έκτουρκεί1σεώς του 1 μi:: τι) Οποίον στιγματισμενος επερασεν_ ο 

ι1τυχi}ς ο{;-rος πολιτικΟς καl λόγιος εΙς τfιν ίστορίαν καl τllν μυ{}ολογίαν των 
έφη μερίδων 2

• 

'Αναγκαία εlναι πάντοτε μία συναγωγtΊ τών δσων ό ~Αμιρούτζης €γρα.-
' ' - , δ' Μ "υ' tl-<JV τελευτα'ιr"'' ε\άν-η'δν τε έκδεδομενων 8 και των ανεκ οτων. 1 ετα"" υ ' 

1 Ν ι κ 
0 
λ ιλ 

0 
υ Β. Τ ω μ α δ 6. κ η, 'Ετοι)ρκεuσεν δ ΓαίJργιος 'Λμιρούτζης; 

ΕΕΒΣ ΙΗ', 19!8, σσ. 99-143. 'Η περl. τοϋ Ο.νδρΟς καt τού ~ρj'ου του β~βλιογρ~-
, • '.(\ 101 104 Μοναδικη' κα1}' δ σον γνωρί.ζω, μελετη κυκλοφορησασα εις 

φια αυτοu"ι. σσ. - · • • • •Η 

έλάχιστα αντίτυπα, μετι':ι. τ-Ιιν ιf1ς ά'\•ω tδική·ν μου,' !ι το~ Ι. Τ. • Π α μ~ ο υ Υ. ~l· _ 
κατάλυσις τfις αύτοκρατορίας τfις Τραπε'ζοϋντος και ο Γεωργι.ος Αμι?ουτ~ης, , Α<&η· 

1"51 σσ 280 _ 289. 'Νιν στάσι ν τού • Αμιρούτζη συνεξεταζει προς την αλωσιν 
ναι v. , . • Ί • Α..... • Ί' 
τfις πρωτευούσης τοϋ Πόντου δ 'Ο δ υ σ σ ε \1 ς Λ α μ -ψ ί δ η ς, Πώς η ,ωu-•Ι η ~ρα:;ι;ε-
ζοϋς, ι:J.ναγραφ1) καi. διερεύνησις των πηγιΟν, 'Αρχεϊον Πόντο~ 17, 1952: σσ .• lo- 54-~ 

2 Χαρακτηριστικό: εΊναι τrΊ περl τfις δf){tε\' :Μουχλιωτισ~ας», ε~ωμε'\'η~ τσ; 
'Α 'ζ ( β) ΕΕΒΣ ΙΗ' 194:8 σσ 117-118 οπου σημειου•νται μεχρι τινος οι 

μιρουτ η πρ ,, .. , , . , . _ , 
έπί τοϋ {}έματος γράψαντες), ιf1 ς καταγομένης δη{tψν έκ Μοuχλιοu της Πελοπονν~ι
σου. 'Εν τούτοις Μουχλιc:>τι.σσα {t-0: -ίγiο 1Ί εlς την συ~·οι~ί~•· :ης Παναγί~ς η~ς 
Μουχλιωτίσσης έν Κωνσταντινουπόλει κατοι~οiiσα γυν1~ κ~ι ουδε_\' ~Lλλο .• Παρα ταυ: 
τα, καί μετό. ηlν δημοσίευσιν της πραγματειας μου, το {t-ε!~α τ?υ δη{t>εν ~ξισλαμι?μου 
του • Αμιροί1τζη εξψ:ολού&ησε νr'ι. είναι προσφιλές ε\.ς τους δημοσιογραφους- ιστο-

ριοδίφας. , _ , , , 
s 'Η &λληλογραφi.α του μέ τΟν Θεοφό.\•ην Μ.ηδείας περιλαμβανεται και εις τον 

κώδικα 2116 (ιε' αί. χαρτ.) τfις Μεγίστης Λαύρας. Πρβλ. Κατcί.λογον ΕVσ,τρα
τιάδου-Σπυρ. Λαυριό)του, σ. 40ϊ, ιJ.πΟ τού φ, 18α. ·εκεϊ{t>εν.έδημο~ιευσεν 
αUτijν δ Σ ω φ ρ ό ν; 0 ς Ε υ σ τ ρ α τ ι ά δ η _ς, εi.ς τΟ τέλος τοϋ Καταλογου τ~lς Με
γίστης Λαύρας (Paris 1925), σσ. 412-421, προτ<i~ας <.?1:1 . • ~08- 421) ~εf~ετημα: 
Θεοφάνης ό Μηδείας καΙ τ& f.ργο. ωJτοϋ. 'Η πλημμελης αυτη εκδοσις (αυτοfl ι σσ. 

tεωργίου τuU 'Αμιρο~τζη πρΟς τι'η' βασιλ~α 'iωάννην τΟν Γiαλαιολ6yον 115 

ι9·ανεν η περαιτέρω Εκδιδομένη πραγματεία τοϋ φιλοσόφου, t'\ οϋτως δικαιο
λογοϋσα τΟν τίτλον τοϋτον αϋτοϋ. 'Επιγράφεται «ΠρΟς_ τόJΙ βασιλέα Ίωάν

J'ην τό1• ΠαλαιολόγοJ1 άπορ1}σα)ιτα, πρό τοϋ λατινισμοϋ», περιέχεται δ" εl.ς τΟν 

CJ.λλοτε μf:v σινα'ίηκόν, vϋν δ~ άγιορειτικΟν κώδικα Βατοπεδίου 478 του ιε' 

α!..', παραδίδοντα f:ργα Μάρκου τοϋ Εϋγενικοίi, Νικ. Καβάσιλα, Δ. ΚυδώVη, 

Γενναδίου Σχολαρίοu και αϋτοϋ του "Αμιρούτζη ~. 

ΤΟ f:ργον Επεσήμανα κατU τιlν Επίσκεψίν μου είς 'Άγιον 'Όρος (-θέρος 

1950) και μετU ταύτα Ελαβον φωτογραφίας αϋtoii. Πρόκειται περι ιΊ·εολογι· 

κ-tiς και φιλοσοφιχ-tiς πραγματείας συ\'tαχι1·είσης ύπΟ τοϋ ~ Αμιρούτζη είς άπάν

τησιν έρωηlματος τοϋ "Ιωάννου Η' &πευθυν-θένtος πρΟς τΟν φιλόσοφον, 

συχνάζοvτα εl.ς τ"ιlv αlιλήν.' Η πραγματεία συνετέ-θη πρΟ τοϋ <<λατινισμοϋ» του 

Ίωciννοu Η', Επομένως πρΟ τΥjς εlς Ίταλίαν xaτcJ: τΟ 1438 &ναχωρήσεως του 
α{Jτοκράτορος διι't. τi}ν σύωδον τ-tiς Φεραρίας, χατα tΊ)ν Οποίαν δ Άμιρούτζης 

ι~ντεπροσώπεuε τΟν βασιλέα τ-tiς Τραπεζοίiντος ~Ιωάννην Δ'. Ό φιλόσοφος 

ήτο νέος &κόμη τιlν 1'\λικίαν, διΟ προσφέρει «τdς dπαρχάς των ήμετέρων 

λόγWJ'» (138, 7). 'f0 έρώtημα &πηυ{}-ύν{}·η «ΠολJ.r.ίJν παρό)ιτων, έσπέρας fjδη 

βω9·είας>>. "Ηπόρει δ' δ αϋτοχράτωρ Επl. τiις φύσεως τού &ν{}ρcι')που, τΟν 

όποίον ό ΘεΟς μ€:ν Επλασε συνδεδεμένον fμεtfl: τΥjς άμαρτίας χαl ύπ~ αύιϊiς· 

τυρανvούμενον, σuμφuci rtlς εlναι μ~ τΟ Cί.λογον τiiς ψυχiις μέρος καl τιlν &σ8·έ

νειαν, εlτα δΕ πίπτοντα κολάζει· Ενώ ήδύνατο νιl δημιουργήση αUτ-Ον άγγε

λικώς 11 καl μείζονος την δύναμιν φύσεως, Wστε ν" r/.ποφύγn χαl τι}ς πτώσεις 
τ)iς άμαgτίας και τΟν &γώνα κατ' αϋτi]ς καl τΟν Επαχολουθοiiντα χολασμόν. 

Ή &πάντησις τοϋ Άμιρούτζη είναι Εκτενής, Ciρχεται δ" έκ τfις -D-εολογι.

χ-ϊϊς &ποδείξεως περl της φύσεως του Θεοίi, δντος &γαΟοU καΙ παντοδυνάμου, 

και προχωρεί περαιτέρω διU τΥις_ έπικλ1lσεως τόσον ρητών τΥΊς c.Αγίας Γρα

φiϊι; και η'Ον Πατέρων (ι'Ος το·ίi ΊeιΗ;ννου Χρυσοστόμου), δσον και άρχαίων 

φιλοσόφων, οίος ό Πλιίτων. Ί1 'Λμιρούτl:ης Επιμένει Επ! του δτι πρέπει εlς 

κατάστασιν dν&ρc;)ΠΟυ εUρεΗ-έντες καi τi'jν Lδίαν φύσιν μ1) δυνάμενοι ν("l 

431- '1-35: {πλ1'ι{t>ους) παροραμάτων διόρ{}ωσις έν ταϊς έπιστολ(~ίς τοϋ Μηδείίι.ς), 
ι'\γένετο έρήμην τοϋ λεσβιακού κJ'Jδικος καl ε,. άyνοίς_ι τfjς πρώτης δημοσιεύσεως των 

κειμένων τούτων ύπΟ του Α. Π α π α δ οπού λ ο υ Κ ε ρ αμέ ω ς, -Μαuρογορδ6.τειος 

Βιβλιο{}ι]χη, • Ανέκδοτα Έλληνικά, έν Κωνσταντινουπόλει 1884, σσ. 18..: 35 (πρβλ. 

περί τfις έκδόσεως ταύτης τc't. ύπ' έμοϋ σημειω{t>έντα έν ΕΕΒΣ ΙΗ', 1948, σ. 103). 
1 Πρβλ. Σ ω φ ρ. Εύστ ρ α τ ι ά δ ου -γέροντος 'Α ρ καδί ο υ Β α τοπ ε· 

δ ι ν ο ii, Κατάλογος τ& ν εν τfi "Ιερq: ΜονΌ Βατοπεδίου ιiποΚειμένων 'κωδίκων, Paris 
1924, σσ. 96-97. Κακc'Ος έκεϊ φέρεται ό κό'>διξ ι~Jς τοϋ ιδ' α1. 

2 Φ. ρλι;' τoii Άμουρούζη (sic) εf1χ1) ίκέσιος 1\ ύμνος πρΟς Θεόν. Έξεδόf}η ύπΟ 
Σπυρ. Λάμπρου fΛ' ΝΕ 3, 1906, σσ. 51 -55, Οπου ό κcΟδιξ άριfl·μεϊται ώς 410 (πρΟ 
της εκδόσεως τοϋ καταλόγου). Νοητέον Οτι έκ τοϋ 4ϊ8 φφ. QλεΎ- ρλ~'ν έγέ\ηο ή 

ύπΟ τοίi Λάμπρου εκδοσις. 
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μεταλλάξωμεν, ν&. εUδοκιμήσωμεν, τοϋτο δ' Ιδιαιτέρως συνιστQ: είς τΟν βασι
λέα, τΟν Οντα παράδειγμα των ύπηκόων. 'Αφού πραγματευ&fi περ\ τfiς άγyε
λικiiς φύσεως καl τfjς πτώσεως t(jJν δαιμόνων εvεκα rfjς άμαρrίας, δι' Ολί
γων άναπτύσσει τα rfjς κολάσεως καl είτα όμιλεί περl δικαιοσύνης. ΊΊΊν 
άμαρτίαν άποδίδει εLς άνftρωπίνην Qgftυμίαν, κακίαν τiμ• όποίαν ό <ϊνitρω
πος δύναται ν~ &ποφύγη. Άναγνωρίζει τΟ αίtτεξούσιον τοϋ άν{tρώπου, 
άγνοοϋντος τΟν ΘεΟν καl τ<Χς Εντολάς του διU. την άμαρτίαν. (Η πραγματεία 
αϋτη, κατα ταϋτα, είναι ή{tικ1l, τα ζητήματα δ~ τd όποία Εξετάζει άμέσως 
σχiτίζονται πρΟς τΟ πρόβλημα τfις ΕλευΗερίας τfjς βουλήσεως τοίi &τόμου χαl 
τοϋ ύπ' αUτοϋ τοϋ &ν1'tρώπου διεξαγομένου πρΟς τελείωσιν &γ(Ωνος. 

'Εν συνεχείg Εκδίδω Εκ τοϋ Μαρκιανοϋ Κώδικας 533 τοϋ αUτoii ι ε' αί., 
είς τΟν Οποίον κατεχωρίσf}ησαν δι(ι της χειρΟς tοϋ Βησσαρίωνος ' διάφορα 
ερyα αύτοϋ καl &λληλοyραφία, Επισrολfιν τοϋ καρδιναλίου πρΟς τΟν φι/,όσο
φον καl σύντεκνον al'Jtoίί Άμιρούτζην. ς Η Επιστολη Εξεδό&η μέν προλαβόντως 
ύπΟ τοϋ βιογράφου τοίί Βησσαρίωνο; J\fol1Ier 2 άλλα τόσnν Ελλιπώς, δSστε τΟ 
πλημμελΕς τΥjς Εκδόσεως καi 1] σπάνις τοϋ τόμου εϊς τΟν όποίον κατεχωρίσ&η ~ 
να 8πιβάλ11 η)ν έπανέκδοσιν αύτijς 4 • 

Περl τώv σχέσεων Βησσαρίωνος- Άμιρούτζη διέλαβον Ciλλοτε δι' ολί
γων 5

• Έκ τΥjς δημοσιcυομένης γλαφυράς έπιστολfiς τοϋ καρδιναλίου φαίνε
ται Οτι ό φιλόσοφος ήvώχλει tακτικα διό γραμμάτων τΟν ίεράρχην, καl Οτι 
δ τελευταίος i'JμέJ,ει να άπαντg. Παραπονείται δ~ ό ~ Αμιρούτζης δια την σιω
πήv, καl ζητεί τΟν .λόγον δια την άμέλειαν ταύτην, ώς καl δια σκώμματα τσU 
ίεράρχου fκτοξευ·ι'tένiα Εναντίον του. "Ο Βησσαρίων πάλιν Επιρρίπτει μΕν εϊς 
τοi1ς ταχυδρόμους nlν άπιόλειαν τών Επιστολών, &νΗριδπους τοi1ς όποίους ούδε 

Τό δ τι ό Χώδιξ είναι αύτόγραφος ύπεση]ριξα fν ΕΕΒΣ ΙΗ', 1948, σ. 129 
κσl ;τρός τη,, γνώμιιν ταύτην σuνετάχi!η ό Κ. λ-Ιέρτζ ι ο ς, αύτόft·ι σ. 245. 'Αντί
iJ.ετος ε!ναι ή γνώμη τοϋ Μ ο h 1 e ι·, Bessarion ΠΙ, 1942, σ. 416 σημ., ι\τομένοu 
τφ Χρυσά ν -ft φ Τ ρ α π ε ζ ο ϋ ν τ ο ς, Βησσαρ{ωνος πρΟς τfιν σύνοδον η περί τ6Jν 
κα&' ήμας, Ί\ρχετον Πόντου 9, 1939, σ. 6, Οπου ούτος λέγει Οτι: «<Η γραφη του 
:ι.ό)δικος δfν φαίνεται τοϋ Βησσαρ[ωνος &λλ' &προσέκτοu τινΟς &ντιγραφέως. Ούτω 
Βξηγοϋνται τα Ικανά γραμματιχα καi συντακτικά σφάλματα, τα δποία ύπεσημειό)σα
μεν ... :tι&ανώταtα δi: καi ιJΛ•τιγραφι:ι.ά τι να ιiβλεπηiματα, ενεκα τό)ν όποίων ένιαχοϋ 
δεν ε\Jοδοϋται {) έννοια». 

2 L. 1\:fohleι-, Kard. ΉessaΓion ΙΙΙ, PHclerl)orn 1942, σσ. 422-424 (πρβλ. 
ΕΕΒΣ ΙΗ', 1948, σσ. 102, 104). 

3 Έ:ι.άησαν τα ιiντίτυπά του καηλ τΟν τελευτατον παγκ. πόλεμον . 
.ι. Φωτογραφίας τ&ν χειρογράφων παρέσχεν rlς fμi: πρό τινων έτών προ8ύμως 

δ έν Βενετίι;ι ίστοριοδίφης κ. Κ. Μέρτζιος, τόν όποίον καi. έντεϋitεν είιχαριστώ. Τάς 
παραναγνόJσεις :ι..ύ.. έ:tεμβιiσεις τοϋ MoίJler έσημείωσα rtς τΟ ύπόμνημα δια τοϋ Μ. 

' ΕΕΒΣ !Η', !948, σσ. 122-129. 

' i 

Γει•ψ·ι'iοι• πι\1 'Αμιρούτζη πρι)ς τΟν βασιλέα 'Ιωrί.\'νην τόν Παλσιολόyο\' llϊ 

να συναγάγη οUδΕ Y('t Ελέγξη πλέον 1Ίδύνuτο, βεβαιοί δέ τΟν φιλόσοφον δτι 
Επιφυλάσσει έαυt(Ρ t(Ί δικαίωμα τοϋ ελέγχου, προκειμένου περl φίλου τοϋ 
όποίου τr}ς μέν &yαΗd.ς πράξεις πρέπει τις να Επαινii, να ψέγη δΕ τδς καχάς. 
"'Αν δΕ συνεζ}]tησέ τι περl rοϋ ~Αμιρούτζη, τοϋτο Επραξε μετCt τ&ν κοινών 
καΙ εiς τοUς δύο φίλων. ΚατU ταύτα }1 Επιστολ1l yίνεrαι &πο/,οyητιχή, δι (Χ vr~ 
καταλήξη εlς συμβουλας περl rοϋ τρόπου τΥjς χρ1]σεως τών φίλων καL τi'iς έκ 
τών Εχ-θ-ρών &κόμη ώφελείας. 

'Ενδιαφέρον HCt iiτo να έγνωρίζαμεv πότε Εγράφη καl Εσι:άλη }1 έπισrολιl. 
Μ ία καl μόνη Εσωτερική Ενδειξις δδηγεί είς τΟ δ τι ό Βησσαρίων Εγραφε κα-&' 
δν χρόνον ό φιλόσοφος εύρίσχεrο είς Τραπεζοiiντα, μολονότι πρΟ τiiς &λά)· 
σεως αUτiiς (1461): «.ΣV δ' ούκ α,, τriJγ εν τοϊς μεγίστοις βασιλείοις κερδώ 1, 
xal τιμών καl τοϋ παρd πάιηω'' άποβλέπεσ{}αι τών ένταϋ{/α την εlς ήμiiς 
προ{J.ήσεις lπιδημίαι'» 1

• "Αλλ" ώς Εδειξεν Ύ}δη ό L. J . ...c.:enertz, ό Μαρκ. κώδιΕ 
533 εγράφη μεταξu τijς 1 Φεβρ. 1440 καl τijς 5 'Απρι},ίου 1449 ', έπο μένω; 
ΕντΟς rών δρίων τούτων, πρΟ rYjς άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως πρέπε~ 
να {}έσωμεν την Επιστολήν. Έξ αUτης συνάγομεν καl ϋ.λλα καl τl)ν Εντύπω· 
σιν τι)ν όποίαν εiχεν &φήσει είς τΟν καρδινάλιον ό φιλόσοφος μΕ τ-Υιν 
<<μελίχqοv1ι έκείνην αύδήνι η,, ούκ α,, τις άμάρτοι τfj λύρt;Χ παραβάλλων 110ρ-
φέι » u ~ ' ~ "1, ι ' :ος , ρητωρ συν τοις αr.Λοις κανος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Βλ, περαιτέρω σ. 131, 22. 
2 

Orientalia Christiana Periodica 10, 1944, σσ. 118 -120, 
s "Eνft.~ &νωτ. στ. 24. 
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CODEX V AΊΌPEDINUS 478 (XV s.) f. ρμΊ· 

Τοiί αi,.οiί προς τiιν βασιλέα 'Ιωάvvην τiιv Παλαιολόyοv 

άπορήσανtα πρΟ τoii λατινισμού : 

.ΣV μέ1', ο) {}ειότατε βααιJ..εV, oV διαλείπεις fιμδ.ς &εl καl διd πά1ιτω1' 

εVεργετών, τfί τε κοινlί πρω,οίq, r.:αl τοίς lδlοις καfJ-~ έκαστον. El δΕ καl δέιι-

5 δρον liψυχον, έπιμελείας γεωργικιjς άπολαVον, ούκ αν ελλείψει ε μη ού. τελε
αφόρον έvεγκείιι τδJ' καρπόJι, τίνα αν σχοίημεν λόγοιι 1Jμείς οί τοϋ λόγου 

τρόφιμοι και {}εραπευτα{, μη τdς ιiπαρχdς T(bV ήμετέρων λόγων, τζ'δ σijJ κρά

τει προσφέροντες, 0ς καl λόγοις καί έργοις ήμiiς &λε{φων, έπιδιδόιιαι ποιείς 

όαημέραι τοVς μt) πά1ιη1 τών αών άγαθών &ναισ{}ήτως έχο1ιτας. 

10 'Έγωγ" liν αύτΟς τιjς έμαυτου οiιδενείας καl &σ{}ενείας έπιλαfJόμειιος, 

ι]κω σοι φέρων άπόκρισίιι τοια, συ1ιτεfJ·είσαν ιός δυνατδtι πρΟς έκείtιην τi]ν 

ζήτησιν {jv ποτε πολλών παρό1ιτων έσπέρας 'Ι'jδη βα19·είας tJμίγ προVτεινας . . 

Εlχε δΕ ιJ ζήτησις οϋτως. Τί δι} ποτε ποιω,, τΟ1' liι,{}ρωπον ό {}εδς οϋτω κal 

άκί11ητον κα( βραδV11 εlργάαατο πρΟς τΟ άγαt'1ό1•, τοσαύτας δε αύτr'ρ 'ilροσέφυαε 
15 κijρας έκ του άλόγου υ] ς ψυχi]ς μέρους καl η] ς σωματικής άα{}ηιείας, ώς άναγ

κάζεσθαι σχεδΌν έξ αVτ;ώιι διηνεκώς άμαρτάιιειν. 'Έδει γdρ i} τούτων αVτΟJ) 
ρμ'ν άπαJ.λάξαντα, μεγάλην τιι'd δύJιαμιΨ, άγγελικ'ijν 1] καl ταύτης μείζονα πρΟς 

τΟ τάγαΗd πότ~ αύτι{J έμποιijσαι, 1} μηκέτι η)ιι έργααία11 άπαιτείγ, Ι] ς υ]ν δύνα

μιν ού προκατεβάλετο· μηδΕ κολάζεο' οϋτως αύτΟν άμαρτάνο1ιτα, κόλααιν 

20 αiω1ιίαν καl τέλος ούκ έ'χουοω'. 
Τούτοις δε καl αύτΟς lοικε μαρτυρεl.1• ό ΟεΟς έ1ι ταίς {}είαις γραφαίς, 

έγκείαiJαι με, την διάνοιαν του άιι{}ρώπου έπιμελώς έπl τd πονηρd l.κ νεό
τητος, μηδέιια δε εlι•αι κα·ι9ηρ01' άπΟ ρύπου, μηδε άγνι)ν lχεοι η)ν καρδίαν 

άποφαιJΙόμενος. Ιlρδς δ1} τοVς τοιούτους λόγους έρουμεν liπερ αν χορηγήσω 
25 {}εδς αύτός, ΈντεVfJει' &ρξάμενος, ό {}εός έ'στι μειι &J1'' lστι δε Cιγα{}ός. Δύο 

ταϋτα Ονόματα πάντων τώ1' έπ~ αVτοiί J.εγομένωJ•, κυριώτατά τε και περιε

κτικώτατα, καl τούτοις αύτδς έαvτΟJ' Ονομάζει· τ/p μέι', έιι ηj παλαιf!. ΓραφJΊ, 
τφ ΜωvσΠ χρηματίζω1ι έπl τοV όρους· τφ δέ, έ1ι η] γέq. Δια{)ι}κυ τού μονο

γει•οVς αVτοϋ παιδός, εlς τδιι κόαμο11 τουτο1' ελfJό11τος, καl υ}1ι έκ του πατρΟς 
30 γνώσιν ώς δυνατΟν ιJμiγ έκκαλύπτοιιτος. ~ Αλλd Qγτα με11 dκούο1ιτες τΟν {}εόν, 

18 Ή &πόκρισις sic in nιrg. scι·iptιιm 

Γεωργίου τοϋ Άμtρούrζη πρ(Jς τΟν βασιλέα 'lω(ί.ννην τΟν Ιlαλωολάγον 119 

, ' ' " , 9' • ' ε:τι τηι• εννοιωι ευ1 υς ερχομεΒα τί]ς μακαρίο.ς οίισίας αύτοV, κα{}' η 1; άϊδίως 

Εστiν ύπi:ρ πάσαν γνώσιν, δλοιι ε,, έαυτip συλλαβcΊ)~' τό εlναι, καΟάπεο τι. 
π'ηα " ' " 'Α ·"' δ' ' Er..: τος απειρον και αοριστοι•. γαu'fJJ' ε δ:κούο11τες, έ1ιέργειά 11 τινα t·οοϋ-

;pμα'r UEJ' ποό- [τεο ' " ' • {!' ' • • ' ·- , '" " .... οJι τεινουσαJ', ειπεQ το αγα ΌJ' τισι1ι εστιν αγαfJοιι καl συνειαά-

15• ' "1' "Α · '{! ... ~~ι προς α .εγει. μφω τοοιυι1 τα -εία ταύτα Οι·όματα, τΟ μέγ η}1' ούσίω•, 

··τΟ δk n)J' Ενέργειαγ τοV {}εσύ σημαίJ'ΟJ•, διαι.ροϋγται., τό- μi: 1ι ει:ς τοείς ύπο
στάσεις, αt' δι) καλούνται πατιJρ, υίΟς καi &γιον πνεύμα, τό δ{; εlς πολλdς 
καί διαφόρους δυνάμεις καl έι•εργείας. Καl κατd ,aE1• η}ν έτέρα 11 τώv διαι
ρέσεωγ, τρισυπόστατος ό {}εός, κατd δΕ η) ν έτέρα1• πω•τοδύ1•σμος έστl καl λέγε-

40 ται. Τί πρΟς ταύτα ψ1}σουσιι• οΖ συκοφάJ'ται, καί τώιι #·εολόγων καη}γοροι; 
μέμφοJιται η)1ι διαίρεσιν ώς σύ1ιfJεσιv &περγαζομέ••φ'. ΟVκοϋJ' μηδ" εlς ύπο-

ΘΕΟΣ 

:ταντοδύJ·αμο; 

ιί άyι'α τριιl.ς 

στάσεις ώς όντα τΟν fΙεδν διαιρήτωσαν, Εί'περ μ1} δijJς δ.γα{}δJι εlς τdς ένερ

γείας, ίΊ,' lουδαϊκδν αVτοίς ?ί τΟ φρ61ιημα παντελώς, καl τi]ς αύτώ11 &πο11οίας 
' "ξ 'λλ' , δ ' δ - ' δ • • ' ρμα ν α ιο1ι α α ιαιρετως ιαιρειται, και ιηρημενως συ1ιαπτεται, κατα τοVς 

.50 {}εολόγους είπείν. Καl εl μι] έατι1ι έκεί σύν{}εσις, ούδ' έ1ιταV{}α· εl δ~ ένταϋ{}α, 

πά11τως κάκεί. Καl ταυτα μΕν παρεκβατικώτερον. 

'Ίνα δΕ πρΟς τΟ εξαρχ1jς έπα11έλfJωμεν, έκ με11 τfjς έτέρας τώιι διαιρέ

σεων, αί προακυνηται τρείς 1}μίν άναφαί11ονται ύποατάσεις πατρός, υίοϋ καl 

άγίου πνεύματος. Τοϋ μέν, &ιδίως γεννώντας τε καl προσβάλλοντος έκ τijς 

55 έαυτού οVσίας· τών δέ, τοϋ μεν γεννωμέ11ου, του δε προϊόντος l!τερον τρόπον, 

li.ρρητόν τε καl άγJ•ωστον, μόναις ταίς lδιότησι διακρινομένων εί'τ" ofJν ταίς 

πρΟς άλλήλαις σχέσεαιν. Έκ δε τfjς έτέρας, άδιάφοροι πρΟς τd Ο ντα πρόνοιαι, 

δυνάμεις τε καί ένέργειαι καl άγα{}ότητες, κα{}~ δ.ς ό fJεδς Ονομάζεται 

δημιουργός τε καl προνοητfις καl κριτής, δίκαιός τε καt lσχυρΟς και σοφός, 

60 βασιλεύς τε κάl κύριος καl δαα άλλα τijς καταφατικijς {}εολογίας εστίν. ~Ως 

μεν τοίνυ11 ώ11 ό {}εός, άιδίως ύπέστησεν εκ τfjς αύτοV ούσίας τΟν υίόν καl 

λόγον καl τΟ πνεύμα τΟ δ.γιο11 1 rvα τριdς fι τελεία, μονdς τή φύσει καl. η] 
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οVσία μένω1ι. ~Ως δ" dγαθός, &πό τοιος άρχijς 1}ς 1}{}έληαε τΟν κόσμον rοϋτο1' 

64 παρήγαγε, τΟν έζ όρατών τε καί dοράτων αυνεατηκότα. Τοιαϋται γdρ αΣ λογι~ 
ρμβ'r και δυιιάμεις τj'j {}ελήσει μετροϋνr:αι, καl προάγονται εlς ένέργειαν καl ούκ 

ες ανάγκης τfί ούσίq. παρέπονται. 'Έπεl τοίνυv έκ τοϋ ένδς πρ01jλfJε, κατd μέν 
οVοίαν δvdς άίδιος, κατd δέ fJέλησιν πλij1}ος έν χρόνφ, έκε'ί μέν ταυτότης 
δ.πασαι καί lσότης, ε,, δέ τiiJ πλl]{}ει τΟ έτερον εύ{}V; άναφαί,,ετα.ι. 

Καl τοVτό μοι δοκοίίσι καl "Έλληνες φωιτασ{}έJιτες έκ ταVτοV καί έτέ-

70 ρου τΟ πάν συνίστασf}αι λέγουσι. Κδ.κεί μέν, όμοτιμία πάσα καί όμοβουλία 
καl σύμπνοια, πάσης γdρ ύφέαεως καl ύ:τιεροχfίς 1j ούσία έκείνη τΟ παράπαν 
άμέfJεκτος. ~ΕJιταV{)α δέ, τδ πρώτοιι καl δεύτερον καl τρίτον καl εφεξi'jς, 
ούσία τε καl άξία καl πiiσι -.:οίς ?iλλοις πλ1}{}ας γιiρ dτακτον, οVδ~ ούρανδς 
αν ύποστiJσαι fJελήσειε, ,ιιή τι γε δ-t] fJεός. Πώς δ' αν καl εl κόσμος η όJ'Ο-

7:5 μάζοιτο, μη έξ άνομοίω1ι καl ένα1ιτίων dλλ' έξ όμοίων συνεστηκ<))ς φύσεων; 

ΚαΟ·άπερ γdρ άρμονία πολυμιγt)ς έστιν ένωσις καl δίχα φρωιεόντων συμ
φρόJιησι.ς, τΟν αύτΟ1ι δ'fι τρόπο1ι δ κόσμος ούτος, τΟ παμμιγες καl πάμφω1ιον 
έργον, διαφέροντα καl μαχόμε1'α πάντως έξει τd μέρη, κεραν1ιύμε1ια κατ<l 
λόγσ1ι τijς τοϋ δημιουργού τέχ1ιης, καl πρΟς μίαν άρμωιίαν έ:uμουσόν τε καl 

80 fJαυμαστΎJ1' συντελούμενα. 

Οϋτω δη έν τijj κόσμφ, πρώται μεν φύσεις εlσlν αί λογικαί τε καl 
ρμβ'ν νοεραl καl άσώματοι, 110ί τε άπλοί καl ζωαl ούσαι καl ώσαύτως άεl τzj 

έαυτών ούσίq. προσδιαμέ1ιουσαι· δεύτεραι δε μετ~ αύτdς ούκ έτι ζωαί, ζiρα 
δε λογικά τε καl νοερά καl δ.μα αlσΟ·ητd καl σωματικtjς παχύτητας περι-

85 κείμενα· τρίται δε πάλιν αί τώ1ι άλόγων ζζhω1ι διάφοροι φύσεις, τι]ς αlσ{}η
τικijς τε καl μεταβατικijς, οVκέτι δε καl η]ς ί.ογικ1jς με,ιιοιρασμένα δυιιά
μεως· Κα{ μετ" αύτdς αί τών ζωοφύτωΨ και τών ψυτών κα{ δσαt ΠUJιτελώς 

dψυχοι καl άκίνητοι, κάκείναι δ{; κατ' άναλογίαν έκάστη, τι)ς έτέρας προτι
μωμένης καl δύ1'αμιν lδιάζουσω' παρd τdς λοιπdς φέρουσαι. 

90 Τούτων τοίνυγ οϋτω παρd τoii δημι.ουργοV λόγου προηγουμέ1ιω1' τε καl 
διακεκριμένων καί τδ εlναι λαχόντω1ι χάριτι μόνον, τί γdρ liν καl είσήνεγκε1ι 
έκαστον δτε καl μηδαμl} μηδαμώς ή1ι, εί τι μ1) τφ lδίφ εl1ιαι άρκοVμενον 
έπέβαινε τoii έτέρου καί μ1) χάριν είχε η)ς τcί>ν ύφειμέ1ιω11 ύπεροχljς, άλλ~ 
1j τι αύτδ η) ν άπόληψιν τώ·ιι κρειττόνων καί ούδ' αν εl11αι τοιοiίτον ljfJελειι; 

95 'J' Αρ~ ούκ αν έδόκει λ1]ξεοι καl μεμψίμοιρΟJΙ είJΙαι και άγνοείν λόγους πίστεως, 
έ1ι οίς dνάγκη τΟ πρώτο1ι καl δεύτερον είναι κα{ τΟ παντοδαπf:ς καί ποικίλωι. 

El γdρ τΟ μεγ φυτόν ijt9-ελε καl αlσ{}άνεσ{}αι, κal ό στρόμβος έδυσχέ
'ραινεν δτι ,U1) l!στι11 ίχ{}ύς, κάκείνος δτι μη l!στt1' tf.γ{}ρωπος, καl. οD

ρμγ'r τος δτι μι) έστιν dγγελος, τί γε liλλο 1} άκοσμία και σύγχυσις ; καl ο·ύκέτι 
100 ' 'λλ~ • - , , ι Τ' " • , , ~ λ, κοσμος, α ομοv παντες χρηματα ι α1ι εκαστφ το οφει ομενον ; συν-

τηρείν η)ν έαυτοV φύσι1' καl πrμ)ς Ο γέγονεν· dποδιδόναι κοσμίως και 

τΟ κωΨ αf;τό συJιτελείν εlς η)γ τοiί παντδς σύστασιν. Εί δ" έτερα τούτωι• 

t 

ι 
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βούλοιτο, βλάψειε μf:1ι llι• καί τΟ πii1ι ίσως, δσα γε τοϋ μέρους στερούμε

JΙΟJ', έαυτό δε πάντως άφωιιεί, καfJάπερ μέλος ωϋ δλου σώματος άπορ-

105 ρηγνύμεJ'σ'ι καί νεκρούμει•οιι. ΣV τίς εl, φησιν δ απόστολος, δ dιιταπο

κροιόμε,ιος τφ 1?εcp; τίς προέδωκεν αύτcρ καί dJιταποδσ{}ιjσεται αύτι{J; μι} 

έρεί τΟ π}Δ.σμα τr{J πλάσαγτι, τί /iE έποίησαν οϋτως; i} οVκ f!χει έξοvσίωι 
δ κεραμεVς τοV πηλοii έκ τοiί αVτoii φυράματος ποι1}σαι δ μειι εlς τιμι)ι• 

ακεϋος, a δε εlς άτιμίωι ; πλJ)ι• άλλd τοίς μf:11 άλόγοις τε καl άψύχοις ·ιj 

110 φύσις άρκεί μόνη πρΟς τι] ι• έαυrώv σωιτήρησοι· τοίς δε λογικοίς τε καl γοε

ροί ς, δ. τε μι) τό ε[γαι μόJΙοJΙ ιl:rλrVς, άλλd καl τΟ εΊ11αι λαχοiίσο•, έτέρα τις 

άρχ1) καl δύιιαμις δέδοται, δι' ής ού μό1'σ1' έαvτά §υ{}μίζειγ ές liγαγ και η} 

δημιοvργι'ρ καΙ πωιrοδυJ•άμφ φύσει προσοικείν οlιιι δύJιαJιται, rlλλά καl τώιι 

uμγ'y [•ποκειμέJ'(Ι}1' έπιστατείιι φύσεωJ!" αUτη δε καλείται αVτεξουσιότης, άξίωμα 

115 τούτο δεσποτικι]ς φύσεως, έξ αUrι]ς τι)ς πρώτης καταβολι]ς αVη} συγκεκλη

ρω/.ιέ1'ΟJι' καi διd τσiiτο κατ~ εlκόιια {}εοV γεγονέJιαι δ.γγελοί τε καl liν#ρω

ποι καί λέγογται καl πιστεύοιιτrα. ΤοVτο καffάπερ τΟ άναπιιείγ τοίς τελι-;ίοις 

τcϊJιι ζ4JωJ!, οϋτως d11αγκαίως τοίς έ1ι τοίς ούσι τελείοις, λέγω δι) τοίς έχουσι 

νούγ και λόγοJι, καi εlς άεl διαμέγειγ καί δεσπόζειJ! έτέρω1' πεπιστωμέγοις. 

120 'Αρ~ oliι' διd τσiίτο μόνοι τών ΟιιτωJι ιJμ.είς <ούκ> εVχαρισυ}σσμεν τψ Ηε(p, 

καl υ) ν έαvτών φύσοι κακίσομε1'; δτι γ11ωστικοl ηί)v δεόJ'τW11 έσμ)v r.αl δτι 

τώιι ε1ιωιτίο11 διακριτικο{ διά τούτο τriναντία ποι1jσομεγ; ](α{ ποίας οVκ Ciι• 

εl'ημεγ οϋτω κολάσεώς τε καl καταγJιώσεως liξιοι ; 

[(α{}άπερ εί' τις βασιJ.ειΊς τοV κόσμου παJΙτδς προκεχειρισμέ'Ι1Ος, ό δέ, 

l2δ τ1]11 άλοvργίδα r.αl. τΟ διάδημα Cιπσρρίψας, μετd πορ11ώ11 καί μίμωιι διαβιοii·ιι 

ι'j{}ελεJ' 1 εlτα τΟ έξείναι αiπrp προύβάλλετu και τ01' δόντα η)ν iΊ.ρχil'' ?}τιδ.το ! 
'Ήδη μέν ο{ιγ 1'j1ιεγκε r.al τοιαVτα ό χρόνος καl μέχρι τσiί 11ii11 f!δονται, 

.Σαρδανάπαλός τε καΙ ΛΤέρωJι, ό μεν μετά γυι•αικών έ'ρια ξαίγων καl τάλλα 

129 1}δυπα{}·ώιι, ό δε τραγφδσVς [καl] και ύποκριτrlς μιμούμενος, κal τd Ο·έατρα 

r.ψδ'ι· r.:ατακόπτω11 1 ~ Αλλd σκόπησον Ο πως αίσχρd •}ιι, παρd τδ τι] ς φύσεως βούλη

μα. Τοιοϋτο1ι liρα καl (iγ19,ρωπος παρασυμβεβλημέ1ιος τοίς Π1'ω]τοις κη}ιιεσιJ', 

δ φηαι11 ό προφι}της, ;ωl ώμοιωμέιιος αVτοίς. 'Αρχικijς l:γέιιου φύσεως ανfJρω

πε, (J.ρχειν όφείλεις, μάλιστα μf:Jι τών l:JΙ σοι παfJώιι, έπειτα τujJι ύποτεταγμέ

J!ων άλόγων καl τοV κόσμου πωιτός' μη οlιν η)ν τι]ς σπουδής άφορμ1)ν Qq.Ov-

135 μίας ποιήaη πρόφασtJ'. ~Αρχ1) πάσα σπουδ1]ς καί lγρηγόρσεως δείται %α! 

γdρ έχει τοVς ά·vτιτεταγμέιιους .. Ν1]φει11 όφείλεις άεl καl Ε;ιρηγορείJΙ" μηδΕ.Jι 

105 !{ο. 9,20. 18 Ι Ps. 48,12,20. 

118 προσυιΥ.ε'f: cod. :rρυσοικε'f:1' sCΓipsi 120 ί}με'f:ς ε{·χ. cod. ιjμεϊς <οϋκ> εl·χ. 
scripsi 12S- 129 καi bis in cod. deleνi 
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παρά τ(ψ λόyο1• ποιεί1ι· μηδΕν καπ1 πά{}ος' μηδΕ1• lκ τοϋ χείροJιος μέρους. 
'Αλλ.' f!ξεστί μοι, φησί, καί τδ.JΙUJ'Τία ποιείJ'' κα[ κα{}εύδεt1' καί ρφ1υ

με'ί1' r.αί τρvφείν, καί ταίς 1]δοναίς ύφιέt•αι. Έν βορβ6ρφ δέ εlπέ μοι, 
140 κvλίεσ{}αι καl τψ πηλψ τι)J' Οψιν προσαναπλάττειJι οUκ έξεστtJ'; άλλ' ούκ 

α» "j - , 1 I "δ '![I ~ >• {} I ~ ,; {) ' J' ε,.,οις τοvτο χοιρωJ1 γαρ ι ων . ..ι• η ΟUΙ' εν α μειι η αισ ησις το αlσχρδιι 
ύποβάλλει, ταϋτα προτροπάδφι φεϋγε, l:'1,Πα δΕ ό λόγος μηκέΠ' όμοίως, &λλ(l 
κ&κεί τΟν αVτ(J11 τρόποιι δ καί πολλψ μiiλλοJ' δ λόγος τοϋτο κρίνει καλό 1,, 
El μΕ11 άJ>αγκαίον, έλοϋ· εl δΕ μJί, παράπεμψω'. 1'0 πάfJ.ος τοVτο κακώς ύπο~ 

145 βάλλυ; φύγε τοVτο πωιτl τρόπφ καi πάση σπουδjj· ποιήσας γdρ αVτό, τijς 
ρμδ',, άρχιjς άποβιβασΟείση, παραμεληΠείση, δουλεύσεις, άπλώς εlπείν, ούκέτ' 

ό.νΟ·ρωπος άλλd Ο.ηρίοJ' έση. 
'Αλλd τυραΙ'Ι'Οi5μαί, φησιJ1 1 ύπδ τ6Jν παU·δJγ, ΙlοίαJ' τιΝ1 ταύτηγ μοι τι)11 

τυρω•νίδα ).έvεις El ' ' 1 
' ' ' ~ " , • • , ; :..ι μεJ1 τηγ κοι.ακειαν και τογ ως αιι τις ειποι γαργα-

150 1 I ' \ I ' C - Ι Ι \ Ο Ι Λtσμοιι, εγω χιεν ουχ ορω συιιιογτα ταυτι τα ονοματα. Κολακεία γdρ καl 
τυρω•νi ς άσύμβατα καl τι{J πωιτ[ διαφέροντα καf τΟ κολακεV01' άπα)-
σα 1J ' c 'δ Ε' δ' ' 't "{} 

1 

·' ' • σ αι πωιτι ρq. ιον. 1 ι ε τψι ει,; ε 'QVς τε και μελετης τφι εJΙ μακρt(? τt(? 

χ όν I I I ~ , - I 0 \ 'δ ρ φ προσγιJιομε1'1]11 ι ταυτφι με1' ομοι.ογω και αυτος τυραvJΙι α καί πασώ1• 

γ ' β I I > <! I ~δ I Ι Ι I ε εο,αι ιαιοτατφ• και ου χ οτι τα η ε α και σαι ιιεοι πεφυκοτα τι]11 αί'σ{}η-
155 σι11, ά).λd καί πολλd τr.ίJJ• οVδΕι' iJχόντcωι τερπν(η l.ξ [{}·ους μόι-·οv τυραJ'

γικd καl δυσαπόβλητα γίJ'εα{}αι. Τίλλουσι γοϊiν τdς τρίχας έJΙ τοίς φρογτί
σιν ένιοι. καl 11λλοι ποιοUσι τοιαϋrα f!τερα πρΟς οVδ8ι• δέοJ'. Άλλd τι)1ι τυραι'-

!,ι'δα α 1 ' ' - ' ~ ' , , τ υτφ• αυτος σαυτφ κατεσκευασας· ο γαρ εVΟ1' τοίς %ακο'ίς μή αυJιε-
{}ισθfJJ'αι πρΟς τοϋΟ·' ύπαχ19-είς, έαυτδν αlτιάοU·αι δίκαιος. Δεί δ1] πόνων 

160 έ11ταVDα καl τυρωΙJΙίδος έτέρας πρΟς το{ηιωιτίον μεταμα{}είν τd κακd καl 
άποξύσαι τδ [{}ος καΙ το/:ς καλοίς αVΠις συι1εt?ισfJ.1"'jvαι· καl διd τούτο 

ρμε'r τραχεία τε καl &νάντης καΙ μυρίων μεστι) πόι,ων ιj i!ιρετι) καi δοκεί καί 

λε',ετα 'Ε ' "λ 1 I • "δ 1 
' ~ - 'S" ' , 1 , ι. πει α ι.ως γε, τις ουκ οι ε κατα φυαοι ημιJ' ουοαν την αρετηJ' 

καl παντΟς μάλλο11 ά1'ύσαι ρq.δίω'; Οlδας ϋ τcp πλησίο1' καλόν ποι1)οεις; δ 
165 σαυτt(? βούλει παρ' έκείνου γη·έσ{)·αι lν ταϊς όμοίαις χρείαις. Οlδας δ κακΟJ' 

αv ώ ' ' " ' ' ' ' ο - , , ' ' τ" μη ποιησεr,ς; ο και συ φυι.αττει παυ·ειν παρ εκεινου. Nl1} τι ι] φιΊσις 
&·ιιτιπίπτει πρΟς ταϋτα ; οlδας η)ν πρΟς Uεδ11 άγάπφ• καl τΟν φόβο11 δσο 11 

Οφείλεις; a καl αVτδς άπαιτείς παρd τώJΙ σώιι δσιίλωJΙ, ϊιια μι) λέγω συt'δού
ί.ω1'. 'Εν ταύταις δε ταίς δυοl11 iJγτολαίς, δλος ό 1•όμος άJ'ακεφαλαιοϋται, 

170 φηαίJΙ. IJfiγ μέτροJΙ Uριστωι· τδ δΕ μέτρον, ό λόγος κρίνει, καl. δ νόμος 
διδάσκει. ΠείU·ου τοίνυν τφ λόγ(υ τε καί t(P νόμφ. 

16.9 Math. 22,40. 

168- 169 σvι•δουδούλω1• cod. 
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...111) καl 1] φύσις τοVτ' oV λέγει ; ούχ όρf!ς ώς πfi.σα φύσις ύπδ τοϋ 
μέτρου συ11ίσταται, ύπ' άμετρίας δΕ διαφΟείρεται; τί δ' rJ.λλο f.σriJΙ 1} άρευ], 
πλ1)ι• μέτρΟJ'; 'AλJ.d τΟ σώμά, φησι, καi τδ χεϊρο1ι μέρος κα( τΟ -κάτω 

175 βρίffον έφόλκιοΙ' και μvρίαι lνταϋ{}α ά.ραl καί κακηγορίαι. Θαυμάσαι Μ. 
/1;ιοι' τώι• ταϋτα J.εγόντωιι υ);, iJιι ο{ς μεJ' llιι δέη πράττειJΙ δοiiλοι τoii 
σώματός εlσιν άκριβείς κα1 ,ιιvρίοι:; τρόποις αύτΟ .fJεραπεύουσΗ1 , f.ν οίς 

ρμε'v δ' ύπi-:ρ τώ11 πεπραγμέJ1WJ' rlποJ.ογείσ{)αι τότε τδ σώμα κακίζουσι. "Αν-
{}ρωπε, δεσπόζει ν l;τάχ{)-ης τoii σιόματος' μι7, γdρ αVτip δουλεύει ν; δούλαγω-

180 γείJΙ α?JτΟ καi κατάρχειν· μι) γdρ έλεύ{)εροJΙ έχειJΙ; El δf:. τdς 1}ι•ίας δλας 
riφείς καί τραχiι καί &γέρωχοJ' dποφι}νας έκφερ!} παρ' αύτοii πρΟς lJ. μ1) 
βούλοι, τίς εlπέ μοι l.πιβάτηιι άφεiς έγκαλέσει nf:J t:ππφ; 

'Αλλ' ίj&ελό11, φησιι', άπηλλάχU-αι τοϋ σώματος κα1 τοίς Uγγέλοις δμοια 
βιοτεύειJ'. ΠάJ.ιγ μοι τd τijς i'ι.jΙJΙW,ΙtaO"ύJ'1]ς έκεiιια §ι]ματα λέγεις. El δΕ καί 

185 ό βοϊiς εlπεJΙ, i}U-ελOJ' (ί.Jιι?-ρωπος ε"Ζι•αι, οVκ llJ' f.δόκει δικαιότερα λέγει ι'; 
'ΑJ.λ' ούκ li1ι, φησιγ, είπεν· έμοi γdρ βέλτιοJ' f}ν γεJ•έσΠαι βοί\ 17 τοιαύτης 
τvχεϊ1ι φύσεως. "Ηδη μέ11 σοι καl πρότερο11 ε'ίποιι, ώς οVδείς σοι τι)J' φύσοι 
άμεί(Jειν δίδωσι1ι, ούδΞ τοiις Οροvς τοϋ εlναι σαυτt(? μετρείν, τψ γε πρl11 

εlναι, μηδαμl] μηδαμώς Qγτι· ούδΕ τd Οντα πά1ιτ~ άναιρείJΙ, τΟ σαυτοϋ μέρος· 

ρμς'r 

195 

l.YO πλΎ;1ι &λλd γενοϋ βοVς έφόσοιι βούλει. J(αί 11ι•Ορωπος μέ'Ι-'ω1' μίμησαι τδ τοV 
βοδς τ).ηπαΠΕς καΙ καρτερικδν έν τσίς πόνοις· ύπάγαγέ σου τΟ11 αύχένα τrρ 
τοίJ J'όμου ζυγψ· [J.αυσΟJΙ τδ ψορτίΟJ' τΟ εJ .. αφρόJ!' l.πίγγω{)·ι τδιι κτησάμενον, 
'Ησαί'ας διακελεύεταί σοι· μίμησαι καί η)1ι άγγελική1ι φύσιν εl βούλ;ι, κυ.{}ό
σογ [γεστι, τδ1ι ?Χπαυστον έκείνω11 πρΟς fJεδι• πόtfογ καΙ άι,ε;πίστρεπτογ τΟ 
πρΟς τdς {}είας αVγdς άτρεμεί τψ Ομματι ουJιτετάχ{}αι, τΟ ύμνολσγικδv dεt 
καl κηλίδας πάσης άμέ{}εκτο1'. 

El δΕ κα1 φύσιν Ιj{)-ε).ες έχει1ι η)J' αUτι)ν έκείνοις, τοϋτο μεμφομένοvς 

2UU 

205 

ιcp δημιουργ(ρ, τοϋτο διαβόλου γόσημα. J(α'i. γdρ κάκεiνος τώ1ι ύπερ φύσιJ' 
lπι{)υμώJ' καl τώ1ι κατd φύσιJΙ Εξέπεσε ν· l.πεl γdρ l.iγγελος f]v καl njς πρώ
της ε,, κτιστοίς φύσεως, ι)Ηέλησε καί {}εΟς γεJιέσUαι. Κα/ oV τυχδ1ι liγγελος 
γεγο1•ώς, ούκ Ο:ν ά."'τοχρdηι 1}γι]σω, μαι9<'ον δ.παξ, μι) τοίς οiJσιν άρκεϊσ{)-αι ; 

~Ορζι.:;, cίJς κι1κείνης flπτεται τιj.; φιίσεως 1} τροπή, κδ.κεί1'1J1' έκπεσείJ• l:'ι,ε· 
στι; Τί γdρ &γγέJ..οv λαμπρότερόιι τε καl καfJαρώτερω'; τί δε το·V ούρανοϋ 
άσφαλέστερΜ'; 'Αλλ' δμως έκεϊJ•σς, κu.i σκότος έγέ1ιετο καl κατέπεσε καl f.πl 
τήJΙ ?ί.κραν κακία·ιι dπU τιjς liκρας ·ι}J'έχ/J-η πρΟς τάγα{}δγ οlκειώσεως. Πόf}εν 
τοϋτο παΟών ; άπό ρq,fJυμίας μόνης, J) καί σε πρΟς τούς τοιούτους λόγους 
έξάγει καl n]v σαvτοϋ φύσιν αlτιύ.αf/α.ι παρασκευάζει. Πόσο1ι δφείλεις εύχα
ριστείΨ, Βτι lκείγος μέι,, δ.παξ πω(/η, οVδέπο{}' έαυτδν άJιακαλέσαοfJ·αι δύνα-

193 Es. 1,3. 
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209 ται, παJ•τως δk ui• δέ βούλεται. Ούδk πολλάκις πiπτωJ', τοσαυτάκι.ς άJ•ί-
ρμς'ν στασfJαι δύνη καt πάJ.ο, πρΟς τ&γα.fΗ.ι1' προσχωρεί1•. El δέ καl σV πp πτώ

,αατι έπιμένεις, τότε λοιπ(ηι οSς τοΖς αύτοίς ·ύπεύfJvJ1Ος (i}Jι n)1' αUτι}1• έκεί1ιφ 

τ[ σεις καl δίκην. ~Αλλ~ Βπερ έ'λεγο1ι, έκεί1Jος oV τr,_V σώματι συμπεπλεγμέJ.•ος, 

οlJτε r0J1 ύποβάλλοντα lχων, άφ' έαυτοϋ μό1'ΟJ1 κα( τιjς οίκε{ας ιδ.; ί!iJ1 τις 

εl'ποι παραφροσύνης καl τοϊί κόρου τώ1ι iιγαθ-ώJ•, έφρόνησε μέJ' ύπf:ρ n)J1 

215 έαυτοV φύσι1.•, άπέστη δt: τοiί ΟεοV, κατέπεqε δέ πτώμα Εξαίσιο,_,, δημιουρ

γός γενόμενος υjς κακίας ηj τοϋ καλοϋ φυγιj καl 1)μϊν πρό~ε1ιος. ΑVτίκα 

γιiρ τοίς :πρώτοις ύπ(J Πεοϋ πλασfl-είσι φ#ο1'1}σας, η)ν αυτψ• εκερασε 

κύλικα καl τι)11 όλέΙJριοιι εlσ·ι]νεγκε συμβουλψι, l.'σεσΠε, είπώ''• ώς Πεο!, τοϋ 
γινώσκειν καλΟν καl πο1ιηρό1'. Βλέπεις, πό{}ε,, αύrοίς ί'στησι π)ν πατρίδα ; 

220 καl πώς ύποσκελί ζ ε οι πειρόται έζ Jnι καl αϋτΟς ;ω τ έπεσε'' ; Οί δέ, ταίς 

·ύπέρ φύσο, φvσφ?-έντες ελπίσιJ', οVτ' &ζιόπιστω• δρώJιτες τΟ,, σύμβουλ(η,, 

οVτ' έκ του σώματός ο1:•δεμίωι rlJ'άγκηι' lχο11τες ιi)σπερ 1jμεΊς, οϋδέπω γάρ 

15πέκειγτο τοΊς του σώματος πά{}εσι, προVδωκαJι οίiτω §ςιδίως rlντι τώ11 iν 

έλπ!σι τd έ1' χερσιγ ilγα{}ά, και η)J' έντολ1)ι' τοiί κτ!σαJ'τος κατεπάτησω•, δε-

225 λεασ{Ιέι~tες, εlκl7 καl μάτην, τcp ιδραίφ τΓjς δψεως του φυτου! 

Βλέπεις ο)ς οVδεμία άι·άγκη, r}q.{}υμία δ/; μόνη καί έκούσιος Jjδvπά
ρμζ'r {}·εια τών κακών άρχηγός; έJ'τευ{}·εν έπί τάνω,τία τώιι έγαγτ{ων lάματα, 

πόJ'Οις καταδικάζονται καί, δ φησιν ό ΙlλάτωJ;, του fιδέος λαβόμενοι, συνεπι

σπώγται τΟ λυπηρΟ11 &τε έκείJ'φ κορυφfjς έξημμένο1ι, καl. του τιJς τρυφfjς 

230 χωρίου f}υφέΝες dγiΟνα κα( πόλεμοιι dJΙαδέχονrαι πρός τε τά πά{)η του 

σώματος καl τδJ-' φι).ιωfJέντα κακWς έζαρχίjς, ϊ11' έ11 ηj πρΟς αVτά πάλη καί 
μάχη 111]φοντες διατελώσι. Διά τοVτο καί {}ωιάτφ τιμιί.η~tαι καl δροr.ς 

τακταΊς η)-ι• ζω1)ν περιγράφονται. Πει.ραη}ριαν γdρ λοιπΟιι ό βίος αύτοίς 

γέγανε, κατά τδι' 'Ιώβ, καl στάδιον άγώνωJΙ καί παλαισμάτων πΜ]ρες· πάν 

2/15 δέ ατά δι ω· άνάγκη λvfJι}ναι και τΟν τών .στεφάνων καί τι] ς rivαρρ;}σεως 
έπιστijtιαι καιρόιι. 'Ή σi• κα/Jεύδων έβούλου στεφανωΟ·ι}ι1αι και §q.f}vμώv καί 

χασμώμενος dγακηρvχθιjι,αι; ι'} τοίς γει,ναίοις τd δ.f)λα διακοπ1jναι 1 διd τ1)ν 
σi]ν έκλvσιν σου φησιv. Άλλd κ&κείνοις J'j{}ελοιι τιμηΟ·ιj1'αι, κdμ); μη πικρujς 
κολασfΗjναι, μ1) δέ διd μικρd11 καl πρόσκαιροι' άμαρτ{αγ dθάJΙατα βασα-

240 JΙίζεσf}αι. 

'"Ηκεγ ημι11 ό λόγος, έπl τΟ πολυ{}ρύλητογ ζήτημα καl τοΊς πολλοΊς 

ρμζ'ν τώ1' ρq,fJ-ύμωΨ ούκ εύπαράδεκτ01ι, περl τοϋ ηjς κολάσεως αlωνίου καί &πε

ράντου. Και πρΟς του το λοιπό11 άνάγκη τΟν λόγο1' ήμΊΨ έπαφεί,ιαι καίτοι γ ε 

217 Gen. 3,5. 228 Plat. Pl1aed. 60b. 284 Job. 7,1. 

236, 237 1} συ ... η τοις γεν. scriρsi εr σi.!.,. εl τοις γε~'Υ. cod. 

i1εωργiοu του • Αμιρuότζη πρΟς τΟν βασιλέα 'lωάννην τΟν Παλαιολόγον 12δ 

πολl.αχου κrι.ί πολί.οίς τάηι άγίων εlρημέ1'ΟJ' τε καl εl•κρινημένοJ'. Άλλd καl 

245 1]μίιι 'δλίγα r}ητέοιι, έπεί περ /f.παξ εlς τd τοιαϋτα καflήκαμεν. ΠρώτΟΙ' 
,ιιέιι oV11 Ε.ξ εφόδου προσβαίιιωμεν πρΟς α.Vτούι;, ϊν' εύκαταγώνιστοι καl πρΟς 

Θ ' ' ' • ' ' '' ' ' ε'ναι "αι' τd λοιπd γέι,ωνται. εος αυτος απεφηvαrο τηι' κω.ασtι' αιω~ιιοιι ι r. 

τι)ιι ζω 1)v αlώιJtΟΙ' καί τόγ ακώληκα τώ~, άμαρτωλών ού τελευτήσ~ιν καί _τΟ 

πVο ού σβεσ&ι)σεσ{fαι. Θεόιι δ8 &κούσας, μηδ8ιι λοιπΌν προσπεριεργαζου· οlδε 

2.50 γιί:~ ό ποιηυ)ς δ διαΟ1}σει τΟ ποίημα. Μrlλλοιι δ' αύτδς σεαυτδιι έπί κεφαλi;1ι 
rbfl.ών εlς η}ιι ;::όλασιΨ, μηδ'tν έκείJ'ΟV αlτιώ, μ1}δ' άπαίτει σαυrοiί φιλαν{fρω-

' " Ε' ' ' • ' "" " ). ' -/7 ποόφασις πότεΟΟI' πεοf σε γειιεσυο.ι. Λ μεJΙ γαρ ηγ11Οεtς, ειχε1ι 011 .ογογ ._ · 
El δ'i διd ~ροφητώ1' παιδαγωγούμει•ος, δι' rlποστόλω1' JΙουΒΒτούμενος, δι' 
αιΊrου ταϊί Κυοίου τΟ μέλλοιι ff.παι' προδιδασκόμε1ιος, έτι τοίς κακοίς έπιμέ-

25.5 νεις, τί liJ• έ'δ~ασας, είπέ μοι, εl μη οϋτως είχε τd πρrlγματα ; El γdρ κολά
σεως ιjπειλημέιιη;, καl τοιαύτης κολάσ~ως, οVδ8ιι άνακόπτη υjς έπl τd φαϋλα 

δοπι]ς, πώς li1ι l·'τι τrin• ;::ακών &ν;}νεγ;::ας, κοvφοτ,έραν π)J' κόλασιιι προσδο
'"' - ' " ; c .Q ' ' 'λ ' , 'J. ισεν αύη')11 πόο-ρμη'ι· κιίιγ; Διd τουτο και ητοιμασειι ο ·υ·εος την κο ασιν και ηπει .1 J ... 

ρωΟε1' ύπΟ φιλανι?-ρωπίας tlφάτου καl δ.γαfJότητος, ί'tια τrj) φόβφ σωφρονι-

260 ζόμενοι μι) ρrfδίως οϋτω τοίς άμαρη}μασιν έαυτοVς έπιρρίπrωμε1ι. 
Ο ; \ .Q \ I 'λλ' \ Χωρlς δ8 τούτωJ', μη φιλάνf}ρωποJΙ εJινοει τοιι ·u·εοJΙ μoJ'OJ', α α και 

δίκαιον. Έπεl καi πολυώJΙυμός τε καl πολυδύναμος, ?}περ 1}μίν εί'ρηται, 

καί τzl 19·ελ1}σει μετρουμένας άεί τdς δvJιάμεις έχει καί προαγομένας ε?ς τήιι 

έJ'έργειαιι. την μ/;γ οiιν χρηστότητα καl φιλαν{J.ρωπίαγ ηj παρούση ζω.iJ 

2fJ6 συνεπλ;}ρωσε καί πολλαχόΒ·εJΙ ιjμfί.ς Επι τd καλd προσβιβάζει καl τώ1~ κακr:Vν 

άναστέλλει· ιιόμον l!δωκεΙ' εlς βοψ9-εια1'" δ.γγέλους έπέστησε φύλακας' πρΟ 

τοιJτω11, τΟ συνειδδς 1jμί1' έγκατέσπειρει', l!νοικόν τινα τώ1' πραττομέJ•ωt' 
Ι ; δ ' ' - I I δοκιμb.ση}11· προφ1}τας f.'πεμψε, σημεία και τερατα ι αυτων κατα γενεας 

εlργάσατο καl τέλος τδιι μω'ογε1'Jί αύτοϋ υί01ι ύπέρ tJμώ1' έδωκεν. "Ω τοϋ 

:π ο μ,εγέfJους τιJς δ.γα#ότητος! Πι7Jς l).{}'()J1' εlς τδJ' κόσμΟJ1 τοϋτΟ1', έπl τfjς γijς 

c;!JψiJη καl τοίς άι,fJρώπrης αυt•ανεστράφη ; ούκ dγγελικιjς τοιος Ε.πιλα,βόμε-
110ς φύσεως, &λλd σπέρματος Άβραάμ, κατd τδ1ι &πόστολο1ι, καi του fιμετέ

οου τούτου φυράματος και στομώσας αVrrJ τr{J πυρl τfjς ι~εότηr:ος, οίοt' βαφΠ 
" J., ~.α-,, •' ρ,ιοι'γ σίδηοωι, &πρόσιτον εlργάσατο τοίς πα .αμι,αιοις εχ·u·ροις, και εις ουρανους 

27:) άJ'αγ~γιίΗ', ύπερά1'ω πάσης dρχι]ς καί Εξουσίας, τψ πατρt συνεκάi!ησ_ε. Τίς 
rlςίως {)αυμάσει τijς τοσαύτης δωρεfί.ς τΟ μέγεΟος ; Τοίς δε λοιποίς ήμίγ, 

&τε λοιπι) κεφαλ1) γεγονι1Jς ι}μών καl μέλη έαυτου τοiις εlς αVτδν πιστεύον

τας ΠΟιησάμ.εJ'Ος1 Πνεύματος άγ{ΟV χάρtJΙ και δύναμιγ lfπεμ'φε και τηJΙ διd 

του βαπτίσματος άναγέν11ησι ,, έδωρήσατο και οϋτως υίοVς {}ε ου καl αυγκλη-

280 ρω•όμους τfjς βασιλείας αύτοV κατεστήσατο. El το{γυιι, μετd τdς τοσαύτας 

247 Mat. 25,4G. 248-24.9 Mar. 9,48. 271 He. 2.16. 279 Ro. 8,11. 
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εVεργεσίας, αχαριστοι γεγονότες ά{J.εη}αομεν τ.Υ]J' εlς αvτον πίστιγ κα~ τr.Ο 1ι 

έJιτολώJι ω)τοV καταφρον1}σομεν κα( τΟ αίμα τijς δια{}ήκης αύτοV έν ψ Jjγιc1-

σ19-ημεν κοινΟJι Jίγηαόμε{}α, καl τΟ ΠJ•εVμα τιjς χάριτος έJΙυβρίσομεJ', τί λοιπόν, 

rlλλ" ίj τΟ δίκαιον αVτοϋ φανljναι και τΟν τιjς δίκης έπιστrj1Ιαι καιρόν έJΙ φ T(l 

κατ' άξία ν εκαστος τώ1' βεβιωμένωJ' αVτώJ' λήψεται; Τοϋτο γάρ έστι-ν δ τοϋ 

δικαίου λόγος· oV τοίς άγαiJοίς μόνο11 τd γέρα καl τάς τιμ:άς, αλλά καl τοίς 

c 'λ ' δ δ' ' ' δ' Ε' δ' ' φ ιυ οι ς απο ι ο ναι τηιι πρεπουσωι ικφ•. Α ε τουτοις dξωίς ώοίσ/Jαι 

καl πέρας l:'χεοι τήι1 κόλασοι, ή που κάκεί~ιοις άξιώσεις πρόσκαιρα εl1:αι- τd 
' 9·' 11 

- δ~ ~ "' ' ' " ' αγαΊ α. ουτο ουκ εστι ι.ογο11 εχσ1•, αφαιρε{}Jjναι ποτε τοiις r1γίους τών 

rlγα.Οών ύπερ cbν l:'καμον καl διαιρε/Jijναι {}εζiΊ, δι~ Οι' τοίί κόσμου παJΙ

τr); κατεφρόνησαν. Td δ' ειιαντία τοίς 8ιιαvτίοις όφείλεται καί, εl τοVτοις 

αlώιιιος Jj ζωtj, πάι-τως 8κείιιοις διηvεκt)ς ιJ κόλασις· καί οδτως δ τοίί δικ~1.ί01~ 
σr(Jζεται λόγος. 

Σκόπει δε 8vτείίfJει-·. "Ο άμαρ.τωλδς προετίμησε τι]ς τοίί {)εοίί &γάπης 

2ΓJ5 ιjδοιηίι' τιJΙα κατd πά{}ος i) δ.ι,fJρωπί1'1J1' εVημr:ρίαι• καl δόξω', J} /Jλως τι 
τών προσκαίρων. Δι]λος oVv ότι προετίμηαεν αύτrί ούχ ώς πρόσκαιρα καl 

ταχV παρερχόμειια δ:λλ' ώς r.αΠέξωγ αVτd διd παγτός, εf:περ '!jδύvατο, r.αι 

διd Πα1'Τδς του {}εοV r.αταφροη-]αωγ, 'Αλγεί γοVν αVτιiJιι άποσπώμενος καl 

προ ' · ' ' ' ' "' ' " δ' ' . σισχεται τοvτοις ει•τω•ως r01' απωιrα χρΟJ'01', ο ε {Jεος αVτip λόγος liλ-

HOO ~ω~ τδ κc (η " Δ' " ' ' ' ' , , . " . ν ' ονομα. ικαιος ουν εστι, και κατα την αυτοV κρισιν, τοϋ μl::ν 

ΟεοV διηιιεκώς αύτοV 8κπεσείJΙ, οUπερ εί'λετο διηνεκώς καταφρω•εί1ι, 

l:κπεσείγ δε κάκείνων α προετίμησει•, έπεί πεο olY πεφύκααι παοαuέJΙειJ! 

"Εκπτωαις δε ΠεοV διηνεκ1)ς καl τελεία, διψ1εκ~)ς έστι βάσωιος, Α.ϋ~η κατ: 
rlJ'αλογίω• τών έκάατφ πr_πλημμελημέι,ωι• καl σκότος έστl βα{}·V καl έξιί.Jτε-

30.5 ρο11, τοίς τδ ένδοJι ι1γαπι}σααι σκότος τι]ς &γνωσίας, καl ποδς τdς "Ι9είας o.Lt
γdς δ.τενiααι μ1) βουλφ9είσι· καl ·σκ(hληζ lοβόλος τοίς η)J' ~δΟJΙJ)ν η]ς σαρκδς 
περl πολλού τε{}ει,ιιένοις καl nfJ βορβόρφ τώιι παiJ/iJν έγκαλινδηf}είαι· και 

ou/J'\' τάοταοος οί ~ ' ' ' • ·0 
' ' ' ' ' ~· ι.:: ~ τ .ς εψυγμενοις . περι την εις υ.εον r.,αι τον πι.ησιον Cιγάπφι r.,αi 

nUρ (~φεγγές ωίς έκκεκαvμέvσις ύπδ fJvμoV, καl μανικοίς τΟν τοόποJ' καl 

/110 {}ηριώδεσι· καl βρυγμός όδόντωγ τοίς αlσχρd καl κακ'!]γορα ~{J-εγγομέ
νοις καl πiiJ' Π τι τύχοι προί'είοι τοV στόματος. El γάρ ό {}εδς έσται τά 

πάντα έν πiiσι, τοίς έκπεσουaι fJεoV ούδέJ' έλλελείπεται, πλην 1J κακία μόνη. 

Κακία δέ '~ίδοι,ijς rΊψηρημέ11η, κόλααίς έστι ψvχίjς, ιΟσπερ ή νόσος του 

315 

σώματος, 

Άλλd δ' ' <' ' "Η •' ' ' ζ ' ' η και ουτω σκεπτεΟJ'. αιωνιος εκεινη ωη -και 1) τών δικαίων 

δ.πόλαυσις φύεται μεν εν πpδε τr,iΊ βίφ καl πρόεισοι εlς r.δ τέλειοt;, τελειοϋται 
δ' ο ' , I \ 01 ε εν εκει. 1'4? και το ακρον άπολαμβάνει, κα{}άπερ τό έμβρvοJ' έν τfj μήτρr,χ 

283 Hc. 9,20. 2.91 Plat. Phredon 10311. 

Γηοργί.ου τού 'Αμιροίιτ'ςη πρΟς τ(η• βασιλέα 'Ιωδ.ννψ' τΟν Παλαιο1.όγο\' l2ί 

πλατrόμεJ10JΙ φυσικώς, όταν εlς φώς προέλfJη. τότε βρέφος τέλεtο'Ι' και CJ.γ
Πρωπος 1jδη γίνεται. Τοίς τοίνυν έι•ταV{}α μη διαπλάαασοι έαυτοVς κατά τf)γ 

320 αρευ)~' προαιρετικώς, μηδέ πρΟς έκεί'J.•ον μορφω&είσι τδιι βίον, άδύνατον έκεί 
τό τέλειο~' άπολαβείJ', 8πείπερ δ:δύνατοιι καΙ σώμα πάλtJ' τοιούτον άναλαβεί1•. 
'Ανάγκη τοίνυιι αύτούς, ό)σπερ δ.μβλωΠριδίους τtt'dς γε1ιομένους Εκεί, μηκέτι 
προσδοκa:ι• τl]ν άποκατάστασιν, έπεί περ οlΊκ έστιν έτέρα διάπλασις. 'Έπιχει-

824 ρητέο11 δ!:, καl 8ντεVD·εν. Οί πολιτικοl νfηιοι, μfμημα rι]ς {J-είας lσότητος καΙ 
gι•',· δικαιοσύJΙης σΦζοvσοι. ΟVχ δτι μόιιΟ)' τοi.ι; πονηροiις εκ μέσου ποιοVσι1', 

(l}.}.' δrι καΙ αύτοίς τούτοις τΟ πρόηοv καί τδ κατ~ άξίαιι όρίζουσι1'. ΦαίνοJι~ 
ται τoίl-'VJ' Εκεί1•οι τdς άιδίου; κολάσεις ού τj"j ποσότητι τώJι άμαρτημάτωιι, 
άλλd τιj ποιότητι ΕπιγράφοJ•τες· oίOJJ φόJJOV τίμημα παρ~ αύτοίς {}·ά'J.'ατος 
τvχΟιι i] φυγ1) άί διος· ο1'•κ έάJ• τις πολλάκις φογεύσn, και παρd πάγτα τδJ• 

.'18() βίοJ•, άλλd κllv δ.παξ φω•εύσυ μόνον. Οϋτω δη καl παρά {}εοV ταίς πρΟς {}ά~ 
JlατoJ' δ.μαρτίαις, κllν επι βραχiιιι τολμηtJώαι χρόνω' 17 αlώJ•ιος άφόριαις 

κόλασις. 
~Αλλά τοοοVτόJ', φησι, πλJjΙ}ος άπολωλέ11αι, τδJJ' τε κατd π/iααν την οίκου~ 

μέι'ψ' εlς ι9ε0ι' άσεβούιιτω11 καΙ πεπλωιημένηι' περί αVτοϋ π)v δόξωι εχόJ•-
/1.'15 τιοJ', καΙ τάJJ• ει' !iμαρτίαις έκάστοτε τij1' ζοη)ι' 1}ι•υκότωJΙ; Ποίω• πλi"jδος 

ει~πέ μοι λέγεις; σοl κά,ιιοί δοκεί πλή{)ος εlJιαι. Του Ηεού Μ: ούκ δ.κούεις, 
/Jτι πά1'rα τd ι:Πνη ώς σταγc!;ιι δ.πδ κάδου, καl. ιδς σίελος έλογίσ&ησαν ; οVκ 
lνιιοείς τΟ άνvπέρβλητον μέγεt9·ος η]ς {}είας δυι•άμεως, οVκ άκούεις τού προ~ 
φήτου λέγοι•τος, ό κατέχωιι τδν.γVρον τι]ς γί}ς κa·ί τοiις κατοικοVντας έπ' αfι-

.140 τι]ς (ΓJσεl rlκρίδας; Πόσας εlπέ μοι ψύλλrι.ς έκ τίjς σαρκός, l) κά,ιιπας έκ τώJ' 
ρι·'ν λαχιίιιωιι dπεριμερίμγως διέψ&ειρας; δ:ι·{)ρώπου δε τδ μΕν κατ' εlκόνα φυ

λάξαγτος dκραιφνές, καΙ iJεr{J δι' δ.ρετής έαυτΟJ' οlκειώσαντος, ούδi- ό πiiς 
κόσμ.ος (iντάξιος .r άποστάιιτης δε υ]ς fJ-είας μερίδος, καl πρΟς υ)ν κτηγώδη 
ζω1)ι• δλιο{}ήσαντος, αίρετώτερος παρά Ηεζίι σκώληξ, ό rd κατά φύσιν τηρ.ών. 

846 "Α J•δρα αΣμάτων καl δόλιο ν, βδελύσσεται κύριος. Ούχ όρifς τδ11 J'εκρΟJ• (δ ς 
βδελυττόμε{}α πά11τες, καi ηj γ,ιj συγκρύπτομε11 , ί'να μη σκωλ1}κωγ καl lχώρω·;ι 
καi δυσωδίάς σήψεως έμπλ1]ση πάντα; ΤοιούτόJ• εστι 19-ε(ρ, ψV7.,1) νεκρω
"{)·είσα δι' δ.μαρτίυ.ς καl τι]ς {)είας έκουσίως έαυη)ν χωρiσασα. 

'Αλλ' ά1-ιέχεται καl μακροfJυμεί η} ν τε μετάνοιωι έκάστου τώ1• βουλο-
8.50 μέΨωJ' καl δτι καιρΟν Cίλλοι• &ρισε1' 1 Εν ([; κρινε-ί υ) ν οlκουμένην εν δικαιο

σύνη r.,αl άποδώσει έκάστφ κατά r.ά lργα αύτοV. Διd rοVτό, φησιν ό Δαβίδ, 
δ Ν·εδς κριη)ς δίκαιος καl ίσχυρός. Καl εl δίκαιος δ.μα ;ωl lσχυρδς καl r.(p 

33ί Es, 40,15. 88.9 Es. 40,20. .'!45 Ps. 5,G. :!52 Ps. 7,11. 

348 καi rψ; ι~. ::. έ. χ. sic codex; forsitan καi τt]ς {)Εiας ούσ!ας έ. f:. χ. 
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{}ελήματι σύνδρομον έχωγ η)ι• δύναμιν, διατl τοίς άμαρτάJ•ουαιν ούκ έπέζει

~ιν; Άλλd καl μακρό{J.υμός, φησι, καl μη δργι]J' lπάγωιι κα{Γ έκάστην fιμέρω•. 
Β:55 Erlν δ(; ι-υ) έπιστραφιjτε, η)ν μ{;γ §ομφαίωι στιλβώσει καl έκτεJιεί τΟ τόζοι•, 

ούκ έπαφη'σει δ' ~δ' ' ' " ~ - ' · ε ου ε τοτε μεχρις αν ο της κρισεως καιρδς έπιστfj. Ταύτα 
ρJ•α'Γ καl οί τώιι ~ΕJ.J.ιι'νωιι ί' λ' ' δ' ' 1~'-<~ ' , ' :.ι • • σασι ογοι, συ ε το πι.η_ u·ος εκι.ογιζομενος, καl έστιιι 

άκοί.Jσαι παρ~ αVτοίς δικαιωη}ριά τι να ύπΟ γijι•, καl f(ωκυτοiις καl Πvριφλεγέ- · 

?,ο11τας, κ'αl ~σεβείς άν-ι9ρώποvς κολαζομένους. Οϋ!ω καl παρd τοίς μt] νόμο-Ι' 
860 εχουσι το δικαιοιι τoii {}εοV ύμνείται καi ό τίjς χολάσεως λόγος πεπ!στευ

ται. ΣV δt: _δ τΟ πλfj{}ης εκλογιζόμεJ-'ος, ούr. Uκούεις τίjς γραφijς λεγούσης 
r.ρείττων ε{ς ποιώJι τΟ {}έλημα τοi) iJεoiJ, ί) μυρίοι παρά1ιομοι ; η καl τοι'ις 

Χα11αναίοvς δ.παντας προτιμήσεις έ1ιός του Άβραάμ; η κal τοVς 2'οδοuίτας 
{νός τοϋ Δώτ; 1} καl .ι.ο/Ιαδιηνέας llfωσέως, τώJι παοοίκων και ξένων . Πότε-

36:'5 POJI /ιβούJ.ου λί19ο ε ' , ~ β 1 ' ,_ I _ • ' 1' να τιμιον εχεοι εν αr.αντιφ i} μυρίοvς κrlχληκας ιiπl 

γι]ς; καl Ολίγου.; οlκέτας εVπειiJείς επt njς οlκίας, Jj πολλοVς άπειΟείς καl 

ατακτους ; καl ό.lίγα δένδρα καρποφόρα έ11 τ(j] dγρ/[J, Jj πολλdς άκάνΟας καl 
βά ' " L1 "' ' " τους και ρα,U1•ους ; or.r.η ,uεν η τε Οαλάττης ψάμμος, άλλ' όλί γοι οί ιωο-

,.., γ~ρϊ~αι· καl πολVς μΕ11 δ σίδηρος ύπΟ γη,,, ιΊλλ' ό χρυσός Ολίγος· καl ~αλλά 
.'Jι Ο με1• η γιj φύει, όλίγα δε τά 1]μί11 εύχρηστα· σπάνια γdρ άεί τά καλά, τΟ δk 

πλ1]ι9ος εVωιιοJι καl εiικαταφρόJιητον. Διd τοiJτό φησιν όλίγοι οί σφζόμει•οι· 
QI'Q '\· και οτενι) ~~ πύλη ΚQl τε{)λιμμένη ή δδΟς }~ ιΊπά:γουσQ εlς n)JI ζωf;Jι Καl όλί

γοι ol διερχόμειιοι δι, aVnj~· καC πολλοi κλητοί, Ολίγοι δε εκλεκτοί. 

Ναr, φησιJ', Uλλ' αVτΟ τοϋτσ μαfJ.είν Jj{}ελον, πώς οί πλείου; κακοί, τfjς 

87 δ δ.ρετίjς r.ατά φύσιι' ή,ιιίν οϋσης καi πώς έπί τΟ άιιαοτά1ιειν οϋτω 0<αδι'ω-' "' <.::. ,. 

πάντες ύποφερόμε{}α. ΠρΟς δ1j τοϋτο πάλοι έροϋμεν, δ~οp γε ήμίν έφικτό 1,, 
<Ι λ' ~ }. Ι I ' ' ; I ι να π ηρης ο .ογος και απηρτισμεγο; γενηται παντοfJεν. Τρία τών ΟντωJ' έ 1ι 

τοίς πρακτέοις έ'φαμεJι τd κριτιJρια· η)ν λόγον, τf;ιι αίσfJησοι καί τΟ πάΠας. 
'Όταν I 'S" ~ }. ' • I .Q • • ' ~ - , , , _ μεν ου ν ο .ογος αυτος καu· αυτο1' υ γι ω; εχωιι κρινη το πραγμα, ,ιυ}τε 

/JRO ' {}' ' ' 'fl αισ ησει tlJ't, μητε πα -ει προσπεπ?.εγμέ11ος, άJιάγκη τΟ κατd φύσιν 1Jμiiς 

αίρετδν αίρείσ{Jαι, τοϋτο δ' έστl τΟ άγα{}ό,,· καl τΟ κΓ.ιτd φύσιν φεvκτΟν φεύ-

γειtι τσϋτο δ' έ 1 
' ' 

1 
., ' ' ' λ' ' στι το κακον· και ουτω τα πραττομεvα κατα ογσν γίνεσΟαι, 

καl α'γαflα' πα' "" "Ο · δ' ' '{) ' ' • ντως εοιαι. ταJJ ε το πα ·ος κρινn το πράγμα, τΟν λόγον 

έαυτοϋ ποιησάμεtιοJ'Ι καί έπεσΟπ.ι παρα.σκευάσαν &1Jtl τοϋ liρχε~ν 1 Ο.ντεστραμ-
385 μένως, -Cινάγκη τd μεν αίρετd κατd φύσιJ' φεύγειν 1 ijτοι τd άγαίJά· τd δέ 

φευκτά διcύκειtι,. ljτοι τd κακά. ΛοιπΊ) δε καl 1} αl'σθησιςΙ μέση τις αμφοτέ
ρων ο{;σα, μετd μεν τοϋ λόγου τd πράγματα κρίνουσα καί αύτή, τΟ άγα{)(ηι 

ρJ•β'r αίρείται καί τΟ κω~Ογ φεύγει· μετά δε τοϋ πάθους αV, τοVJ'αΊ'τίοJ', αίρεί-

8.58 Plat. P]Hedon 114a. 8δ9 Ro. 2,14. 862 Sί. 16,35r. 371 Lu. 
13,23. !J72 Matl1. 7,14. 866 Math. 20,16. 

I 

I 

I 

I 
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ται μέν τΟ κακό1ι, φεύγει δε τdγα-&όν. ~Επεί δS καl αύτη καίJ' αύη)ν lf.νευ 

390 τοϋ λόγου δύναται κρίνεο', δ.περ αν ύποβάλυ καλά καί 1Jδέα ταiίτα Qq.δίως 

δεχόμε{}α, κllι' ό λόγος μ1) κρίνυ· καί αϋτη εστίν 1} τιjς κακίας άρχη καί 

γένεσις πρώτη. 'Ίi γdρ τών τοιούτων lJ.μετρος χρ1jσις, λέγω δη τών κατ' 

αϊσ{}ησιν καλών καί τιμίων, η)ν κακίαν συνίστησι. Κdντεiί{}-εν έπί τd πά{).η 

κατά μικρόν ύπολισ{}αίγων ό U.ν{)-ρωπος, δ.τε λοιπΟν μα{)-Wν ηj αlά{}ήσει 

3.95 δοvλεύειν, καl την τoii λόγου &ρχ1)ν παρωσάμενος, κτηνώδης καl Οηριώδης 
άντl άν{}ρfhπου καl λογικοii γίνεται. ΈπεΊ οlιν ή μεν αί'σ{}ησις πfiσιν 6.νf}ρώ

ποις έκ νηπίου σύ11τροφος, ό δΕ λόγος ούκέ-{}' Ομοίως, άλλd μόλις τελειοϋται 

χρόνcρ, καl νόμφ συνίσταται καl '§{}-ει κρατύ11εται καl μα#ήσεσι καί άσκή

σεσιν έπιδίδωσι, προλαβοiίσα τοίίτον έκείνη καl τd έαυτfjς Καλd καl 1Jδέα 

400 προδείξασα καl η)ν έπ' αVτοίς &μετρίαν εlσαγrηοiiσα καl οϋτως έξανδρα

ποδισαμέ1'1J τΟν Cί.1,{}ρωπον καί dπαγαγοiίσα πόρρω τοiί λόγου, τοίς πά{}εσι 

παραδίδωσιν οίον έτέροις δεσπόταις καl τυράνγοις πικροί ς. ΠρΟς δέ τούτοις, 

1} μfν δ.κώλυτός έστι καl κοιν1) πfiσιν, ού τοίς λογικοίς μόνον άλλ' ljδη καl 

ρνβ'ν τοίς άλόγοις· ό δε λόγος, ύπδ πολλών εμποδίζεται i παρά τοίς πολλοίς. Καl 

406 γdρ ό γόμος αύτΟν διαφ{}είρει διεψ&αρμένος &Jν καl τδ f;U-oς έκμελSς καl 

dνάγωγον ύπδ τoii ΊUους γεJιόμενΟJ'. ΠρΟς δε τούτοις αι τώJΙ πονηρών σVJJΟυ

σίαι καί τΟ dJ•άσκητον αVτΟ καl &παίδευτσν, oV μικρd λυμαίνονται τοiί λογι

κοϋ τijς ψυχijς. Διd ταiiτα παρd τοίς πολλοίς 1} αίσfJησις [χει τΟ κράτος καl 

παρωσαμένη τΟν λόγον, 8ς άεί τοίς πράγμασιν έπιφέρει τΟ μέτρον, άποφέ-

410 ρει τΟν U.ν#ρωπον εlς πάσω' άμετρίαν. 
ΛοιπΟν κάκ τούτου τΟ πολV τijς φύσεως μέρος ύπδ την άμαρτίωι έστl 

καl τοϊς πάiJεσιν ύποκέκυφε καί δουλεύει δουλείαγ αV{)·αίρετον. 'Αλλ' οϋχ ό 

μέγας Άβραdμ δ Πεοφιλ'Ι)ς καl δίκαιος σϋτως· ά:?.λ' ύπέττατεν ιΊεί τη,, 

Αlγυπτίαν τfj .Σάρρ(J., την αί'σ{}ησιν τfj σοφίq., προφυλαττόμενος τΟ έξ αύηjς 

415 βλάβος, καίτοι γε πρότερον πεπαιδοποιηκrbς έξ αVτijς καl τέλος, έπεl μ1) 

.Υί{J.ελεν ύποτάττεσ1}αι, έκβάλλειν εκέλευε ηjς οlκίας σiιν τοϊς πρωτοτόκοις 

αύτοϊς γεννήμασιγ. 'ΊΙ oV τοιαiίτα πάσχομεν έφ' έκάστης, νηπιό{}εν δ.ρξά

μενοι; η ού τοιαϋτα πέπω•&ε καl 1} φύσις ήμών, έξ aVτfjς τijς πρώτης κατα
βολιjς &ρξαμένη ;· Προσέβλεψεν ό 'Αδάμ τoii φvτοV τοϋ ώραίου, καt J}πα-

420 η)Dη τΟν νοiίν κ&ντεV{}εγ η)ν παρακοf;JJ καl τΟν {}άνατον έπεισ1]γα

ρνγ'r γε. I Προσβλέπομεν καl '~}μείς, έδέσμασι ποικίλοις καl καρυκεύμασι, πρΟς 

τρυφf;ν και βλακείαν εVπρεπισμέγοι, Ίτι δε άνfJοσμίαις πολυτελέσι καl 

406 Iso. 9a. 412 Gen. 21,9-14. 419 Gen. 3,6. 

398 άσκ1]σεσιν coc1. 1 δ.σκt]σει cod. ante άσκ1/σεσιγ ac1dituιn καi μα{)ιjσ<εσι> 

in marg. 
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δσσις lίλλοις τδ άβροδίαιτον τι)ν νομfιν έχει. ~Εκ τούτων άμετρία καl 

γαστριμαργία καl μέ{}-η· έκ τούτων άσέλγεια καl παρανομία πδ.σα. Πάλιν 
' ' λ δ' ~ ' ?" c ~ ' υ 42δ ίματίοις εύαν&έσι καl κοσμοις και χ ανι ιοις ετεροις, οις οι ευπαρ φοι 

κέχρηνται προακεχ1]ναμεν· έτι δ8 διαφόροις κτήσεσι καt άγροίς και συνοι-
c ? - e 'ζ -λ' δ' ' ~' ., • ~ κίαις, καί δαοις άλλοις ο πι.ουτος αρι εται μα ΛΟν ε το αοριστω• εχει εκ 

' J f:' ~ I 'δ Ι \ c I ο ! τούτων φυλαργυρία και π εονει;ια· εκ τουτων α ι.κια και αρπαγη· εκ τουτω1J 

πόλεμοι καl φόνοι πολλάκις καl μυρία δεινά. Διd ταύτα οί πλείσυς κακοί· 

' ' {} ' δ ' ' ' δ ' ' - 'iJεσι 430 τ[j γαρ αισ ·ησει ουι.ευουσι και ια ταυτης τοις πα ν. 

'Αλλd σύ, βασιλέων Ο.ριστε καl {)εοφιλέστατε, τΟν λόγον τοiί βίου παν

τΟς προστησάμενος, fι περ αν ί{}ύνη ταύτn και σαυτδν Ciγε, καl τοVς ύπδ 

την σ1)ν τελουντας άρχήν. Πάντων μεν γάρ δέον τΟν λόγον κρατείνι του δε 

τών Ciλλων κρατοVντος τοσούτφ μaλλον, δσφ καl δυσχερέστερον πολλοVς δια-

435 σcf>ζειν, η έαυτδν μό1ιον και πΙJ.ράδειγμα του καλου τοίς Ciλλοις κα{)ίστα

α{)αι. Τί γdρ Οφελός, φηαι1ι Ίωάννης ό rι)1• γλώτταν χρυσους, άλουργίδος καt 

evγ'γ χρυσών ίματίων καl διαλl1J·ου στεφάνου, δταν ή ψυχη ύπδ τών πα{}ών 

τ''δ' "ξ·α 'λ·<l'"' 'ο' αίχμάλωτος ll ; ι κερ ος εκ τιJς ε ωυ·εν ε ευυημας, οτωι το κυριωτερ ν ε1ι 

ήμίν δουλαγωγijται αίαχρcί"ις καl Ξλεεινώς; "Ώσπερ γdρ πυρετου πρΟς τΟ 

440 βά8ος καταδυο,uέιιου καl τά lνδον fiπαντα καταφλέγωιτος, οVδε1' όφελος εκ 

τής tJ.γω{}εν επιφανε{ας του σώματος, ll1-' μηδkν πάσχn τοιουτο11 , οϋτω τής 

ψυχfjς 1]μών ύπδ τών 8νδον πα{}ών παρασυρομένης, οVδεν όφελος τι"jς lξω

{}εν άρχi]ς οVδΞ τής κα{}έδρας τi}ς βασιλικfjς, δταν ό νους μετd πολλής 

τυρανν{ δος άπδ τοV 1Jρόνου τής βασιλείας ύπΟ τών πα{)ώ1ι καταστρέφηται 

445 καl ύποκύπτn καl τρέμ?J τdς επαναστάσεις αVτών. 
ΤαVτα μεν 1} καλ1) διέξεισι γλώττα. Προστίf}ημί δέ σοι τοVτο παρ' 

εμαυτου, βασιλεV. Γίνωσκε, παντΟς άνfJρώπου πλείονα λόγον άπαιτη{}ήσn 

παρd τοV {}εοV, διά δύο ταύτας αίτίας. Δfίαν μέν, δτι μείζο1ια πάντων δύνα

μιν [χεις εlς τδ πράττειν τd κατd γνώμην' ού γdρ πάντες α βούλωιται, 

' ' ' ' ' - Δ ' δ' "' ' ' ' {} ~ ' 450 ταVτα και ισχυουσιν εκτεz,ειν. εvτεραν ε, οτι τvπον παντος αγα ου και 

ύπόδειγμα τοίς &ρχομένοις Οφείλεις σεαυτΟ,, κα{)ιστάναι· πάντες γάρ τΟν 

βασιλέα όρώσι καl πρΟς έκείνον έαυτοVς r}υfJμίζουσι καl οVτε λανtJάνειν τι 

ρ1'δ'r δύιιαται τών αύτijJ πραττομένω)-', οi5τε φανερ(ηι γενόμε11 01-' G.μίμητον ύποfλεί

πεσ{}αι, κllν άγαfJΟν ύπάρχ?] κliν μι) τοιοϋτΟJ'. "Ως oirν ούχ ύπερ έαυτοϋ μόνον, 

455 άλλd και τών άρχομένωιι άπάντων &ποδώσωJι εύfJύνηιι, οϋτως έπου ταίς του 
fJεοϋ ε11τολαίς καί τοίς ίεροίς 11όμοις, καl πρΟς έκείνας U.γε τdς λοιπάς καl 

συμβίβαζε, ίνα νυι• ύποβασιλεύω11 τφ {Jεφ καΙ συμβασιλει1σης αύτιp κατd 

τΟν αlώνα τΟν μέλλοντα, τijς λαμ,πρίiς Οντως έχεί νης καί άί'δίου δόξης μετd 

τών δ.γίων αύτο-V G.ξιούμε1'0ς :-
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CODEX MARCIANUS GRA!;CUS 533 (XV s.) ff. 47r- 48r 

<Βησσαρlωv> •<Ρ Άμοιρού•ζιι 

~Εοίκαμεν, έγώ τε καί αύ, ό. μΕν έγκαλών oV σVν δίκη, σV δΕ μάτην 

&.πολογείσ{}αι, aφέντες tJ.λλο{}ι κοινΠ την οVσαν αlτίαν ζητεί ν κάκεί{)ε,, τdς 

δίκας εlσπράιτεσ{}αι. CH γdρ τών ανδρών μοχ{}ηρία, οlς τd πρδς άλλήλους 

πιστεύομεν γράμματα, καί σέ ταίς τιjς Ο.γι'ωμοσύνης αlτίαις καί ταίς ηjς 
- , J c .... c β',, ' ' , 'λλ 'λ , 'ζ {} ' , ' D ακρισιας ημας υπο αι.ι.ουσα προσετι και κατ α η ων οργι εσ αι και ταναι-

τια αlτιίiσ{}αι καί πάντα δη διατί{)ησι τd δεο•ότατα. "Άλιον γdρ δη τfjς σfjς 

l:'κφυγε χειρδς οVκ εϋφράγωι τΟν φlλον τΟ τcίιν σοφών σου σμ1"jJΙος γραμμά

των, καl &ς, ούκ οlδ' όσας, ψf;ς έπιστείλαι, πλην εl μη λόγος ήν U.λλος 1] 
δωδεκdς καl τών εγκλημάτων άποφυγη καl τις &ναχώρησις έσκεμμέ''1J. Καί-

10 τοι πεί{}εις με λέγωι', καl μικρού συμφωνώ σοι πρΟς τοVς έλέγχους όρώιι, 

έτοιμον όντα και Dαρροϋντα ταίς διd λόγων μΕν άποδείζεσι.ν οVδαμcίJς ότου 

τυχδν l1ιι καί παρακρούσαα{}αι σοφιστείq. χρησάμεvον, αύτοίς δΕ τοίς πρά

γμασι καl ταίς δι' αlσf}ήσεων πίστεσιν, αίς οVδέ τΟν σφόδρα φιλόνεικον 

άντειπεί1ι ένι μη oV πεισ1Jέντα. "Ώστε γdρ δείξαι τοϋ{}' οϋτως έχον, ζητείς 

15 σοι παραστfjσαι τοVς tiνδρας οίς αύτdς οVκ οlδ' εί'τ' ένεχείρισας, είτ~ εγχει

ρίσεις· πράγμα πάνυ μΕν οVν εμο'i ρrJστον, 8ς πρώτον μ8ν οVδ' αύτΟ τοϋ{}~ 

οί'τινες εlσlν οίδα, πλην εl μη κήρυξί τισι και χρημάτων διανομαίς αVτοVς 

συJιαγάγοιμι. 'Έπειτα καl φωράσας ούκ οίδ', δπως αν εν ταVτφ συναγάγω, 

πότερον εμαυτόν τε κάκεί νους η πλέοντας 1} πεζεύοντας άγαγWν παραση}σω 
20 σοι-δεί γdρ παρείναι κάμε τώJ' ελέγχων άκροαη]ν-1] σε παρ' 1)μiiς ίυγξί 

τtσtJΙ επισπάσω· καίτοι τούτο μεν πολλι-;_V ρq.oJJ. 

ΣV δ' ούκ αν τών έν τοίς μεγίστοις βασιλείοις κερδών καl τιμών καί 

'τοϋ παρά πάντων άποβλέπεσ{}αι τώJJ ένταV{}α τi)ν ώς ήμδ.ς προ{}ήσεις ε:ιιι

δημίαν καl ρημα μόνον βασίλειον καl εVμενl;ς νεVμα καl την μελίχρουν 
25 έκείJιην αVδήν, f}ν οVκ U.ν τις άμάρτοι τfj λύρq. παραβάλλων Όρφέως, τών 

άλλων άπάντων προκρίνων δικαίως. "Ώστε τήν γε τών σώ1' λόγων τέχνην τε 

καl δεινότητα, κατασ.κευήν τε καί μεταχείρισιν έπαινέσαις μΕν U.ν καl σV 

8 άλλος cod. &λλως Μ: 11 δταv cod, Οπου l\1 1/5 παeαστifσω cod. παρα-
στijναι Μ 19 κάκεlνους η πλέοντας ... άγαγC:Jν cod. κάκε!νοις η πλεlονας, .. άγάγων Μ 
20 παe' ήμάς cod. παρ" ύμας Μ 23 προ-θ·,]σεις cod. προσΟήσεις Μ 26 τέχνην 
τε και δειν6τητα in marg. 
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κάγciJ και δ στις riγα{}Ος λόγων κρι η} ς· εί δf: μ1) παρέσυρεν ήμfiς καωκλύ

σασα πει{}οί ηj τυράν1ιφ, μι) {)αυμάσnς! oV γdρ τι)ν τών λόγωJι άσΗένειαν, 
30 την δ[; η] ς άληfJείας lσχiιν αlτιάση, πα ντΟ ς λόγου κρεί ττω δεικνvμένηι' 

έκάστοτε. 

ΛυπούμΙΞ·νος δ~ εφ' οlς σου καfJηψάμεf}α σκc!Jμμασι, οϋτω γdρ η)ν εν 

τοίς πρΟς lτερον γράμμασι πρόσρησιν δ1ιομάζεις1 εVφραίνεις 1}μiiς ούχ ήττο1' 
l) μηδεμίαν αίτίας αίτίαν διδούς. 'Ώσι~ ηύξαίμην αν μάJ,ιστα μ'έ11 μήτε 

35 σκωμμάτων σοι καl όπωσοVι' δεί1ι τφ βίφ τε καl τοίς έργοις, ιυ}{}' 1jμfiς 
47 γ τlzν &πδ τοV λυπεϊσ{)αί σε κατηγορούμεtιον εύφροσύνην καρποϋσ{)αι. El 

δ' Cίρ' Ο.νfJρωπον Οντα καl άμαρτείν ιi1•άγκη ποτέ. ΕVφραίνοις γοVν f]μiiς 

άfJvμώJ! και τών 1jμετέρω11 βελών αlσ{)αvόμενΟς Υ.(}.ίτQt γ' έφ' οίς έτερόJΙ τις 

άνιq, καί τούτον έταίρσ1ι, χαίρειν αVτδν οVτε γενόμισται· καί χαιρεκαΥ.ίας 

40 αίτίαν ίσως αν σχοίη, μητέρα κεκτημένης την κακοήf}ειαν. ΈγW δε τiJς σiJς 
δρεγόμενος οVχ ήττον 1} τιjς έμαυτοV βελτι(hσεως, τάχα γdρ καl 1}μί11 τι 

προσήκει τd κατd σέ, καl βιοVς εVδαι,ιιόγως μεταδώσεις εύκλείας 1}μίν, ού 
μόγος άπολαύσεις τώγ δ.γαfJών, οϋτε σι~ ποτΕ παύσομαι πλtJττων, φωρών 

δ.μαρτάνοιιτα, οVτ' έμαυτψ υ)ν έντεV{}εν ήδον1}ν ποριζόμ,ειιος, έως liv ά1ια-

45 μάρτητον 1j δλιγαμάρτητον αίσfJωμαι, σVιι {}εψ χρηματίσαντα, την έπl τοίς 

μη καλώς πεπραγμένοις πικρία1', μετωιοίας σημείον, κάκείvην υjς τών άρί
στων έ'ργων αtρέσεως αlτία11 τι{/έμε11Ος, ο]ς τοfίγε μ1} μόνου τοfί βελτίστου 

διαμαρτάνειν, άλλd καl dναισ{}ητείν έλεγχόμεγοιι, ,ιιήτε σiι ,ιο}τ' έγώ 1 μι]{!' 
δστις 1jμώ11 φίλος {jκοι μηδΕ εlς πείρωι, 

50 ΈγW μΕv oV11 δνειδίσας dJφέλησα καΙ μεμψάμειιος έπηνώρ'Ι?ωσα· dπέ-

λαβοv γdρ ών f!νεκεν κατηγοφjσαι προήχ{}ψι' ού καl μάλα Ciι' ύπεφjλγηαα 
κατηγορούντωιι έτέρωγ, εlς έμαυτδν δ.ναφέρωγ τdς εlς έκείγογ έπιτιμι]σεις. 

Σiι δ' εl μη μάλα πικρΟς τών ύμετέρωιι δικασυ}ς γί11lJ 1 πράως τε οίαεις καl 
την αίτίαν σκοπούμε1ιος εύρ1}σεις άγάπη1ι καl τΔ σφόδρα τώι' σών έχειν γραμ-

55 μάτων άπλήστως· 8ς εl και πάσας δεζάμενος, δσας έφης Sπεσταλκέναι, 
κατηγόροvν (!]ς μ1) γεγραφότος, τότ' αν καl μείζογ του σε καl τd σd φιλείγ 

.§ξήνεγκα δείγμα, καί σοι πλείω την ήδογΥjν αν προε~έγησα. 

ΝVν δ' δ.παξ μl:.11 ύπδ σου τιμηffε{ς, ε-ι'){}Vς δέ σε ταίς αVτοίς δ.μειψά

μενος, καίτοι μι) σφόδρα τοV καιροϋ συγχωροVντος, fj τε γdρ χεlρ δ τε νοVς 
60 ljργει συγκάμ11ω1' τψ σώματι, εl{Ι' tJλo11 ένιαυτό'JΙ ljδη στερόμενος ών ούκ 

έχρfj11, d)σπερ Sκ μεταr·οίας σιγfi1ι έγιιωκότος, τί fJαυμαστΟν εl τρω{}εlς 

έπλη~α καΙ ?.όγοις σου κα{}ηψάμηι' εVλόγοις, δ.μελtjσα}ιrος τοϋ δικαίου τε καί 

εύλόγου ; εl δΕ και τd Ο11τα λέγω11 ού γεvέσ{}αι μαι προϋργοv τf]ν σι)ν έπιτί

μησιν εl'ποιμι, οί,δΕ στηλίτψ' σε {}είγαι βουλό,ιιεJ'Ος, τΟ βραχV {μjμα τοίς 

37 &ρ' li1'. 
μ. εVκJ.είαν ι/. Μ 

cod. ϋ.ρα i/.1•, Μ 42 μεταδώσεις εVr.λε!ας 1}ιιϊν in ιnagr. cod. 
56 τόι' liι• cod. τό τ' δ.ιι Μ 60 {jργεt cod. εl'ργει _ρrotendit Μ 

Γεωργίου τοϋ Άμιροίιτζη πρΟ; τΟν. rασιλέυ Ίω(ί.ν-νην τΟν Παλαιολόγσν 

Codex Maι-cianns Gn:ecus 533 f. 47v 
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65 πρΟς Sτερον προσπαρέγραψα γράμμασι, δίκαιό; μΕν αν εί'ης καl λέγοντι 

μόνο11 άπλWς οϋτω πεισiJijναι-, έγW γdρ τοVς έμαυτοϋ λόγους τών δρκων έτέ

ρου καl άποδείξεων ilληfJΒστέρους άν εΊναι βουλοίμην. 

48 r Γνοίης δ~ liν και Φδε· οVτε γdρ ταίς δημοσίαις κύρβεσιν ήν έφης ϋβριν 

φέρων ένέγραψα, έφεlς παντt παριόντι τά κατd σοϋ γράμματα διιέναι, οϋτε 
70 σκεψάμενος φ τινι προσέκρουσάς ποτε καl 0ς iΪν ούκ άηδώς τών κατd σοϋ 

αlτιαμάτων άκούσειεν έν τοίς πρΟς αύτόν σου γράμμασιν έμνήσfJην έφ~ οίς 

οVκ έχρfjν, μονωιοV δι • έκείνοv δημοσιεύω ν σου τd έγκλήματα και πολλοiις 

άνιστών σοι πάντσ{}εν κατηγόρους· άλλd τών Οντων σοί τε κlι.μοl φίλων τΟν 
μάλιστα σαφέστατογ έκλεξάμενος, καl Ον ούκ ένijν έκπομπεύειν σοϋ τσίς 

75 έλαττchμασιν ού μfiλλον η τοίς [σοϋ] αύτοϋ, τούτφ τi;ν κατά σοϋ μέμψιν έκοι
νωσάμην, φίλφ φίλους έπανορfJώ11 , ό)σπερ τισί φαρμάκοις προσηνεστέροις 

ίώμενος, εί' τί σοι {}εραπείας ήν 1:1.ξιον. ΣV δ• άδικών Ον ούκ έχρijν, αίτιά
μασι τάς κατά σοϋ μέμψεις λύειν έ{}έλεις προσεγκαJ.ών. ~Αλλά τούτων 

μkν δ.λις. 

80 ΣV δ~ f.ντείJfJεν 1fδη τοϋ βίου παρέχων τάς άποδείξεις καl πρΟς καν6να 

ρυfJμισ{}ε/ ς llν έν απαντι τQJ μέλλοντι βίφ, Ον αν τΟ άπδ τοϋδ~ Sλοιο, άπαλfί 

τfi ψυχl} καί πρώτως άψαμένη τοϋ ζijν έν τip μέσφ, στάδιον Ον τρέχεις δρ6-

μον, έν μέσοις τοσούτοις ήγούμενος, ό)σπερ τις εVφυf;ς ά{}λητης άσκ1}σει τε 

καl τέχνn τd πλείω μfiλλον 17 τfΊ ρώμn {}έλε νικiiν. llστιν οVν καλώς fιττημέ-

85 νος μaJ.λο1ι 17 κρατεί ν έ{}έ).ων έν πiiσιν ούχ οϋτως, σύμφωνον μέν τοίς λόγοι ς 

τδν βίον δεικνύς, ταπεινώσει δέ καl μετρίφ φρονήματι πάντας Sλκων πρΟς 
έαυτόν, φίλοις μέν χρώμενος, οlς lJ.μεινον, έχ{}ροϋ δέ μάλιστα μεν πειρώ

μεγος οVδενός. Εί δ~ αρ• άδύνατον έχοντι φίλους, καl δηλοί Χείλων τοϋ 

είπόντος μηδένα έχειν έχ{}ρδν εί μηδέ φίλον πυ{Μμενος, πεί{}εσ{}αι γοϋν 

90 Ξενοφώντι, τοV 11οVν έχοντος έστί λέγοντι καί άπΟ τών έχ{}ρών ώφελείσfJαι. 
Τοϋτο γοVν καί ίατρώJ1 πείσαιεν παίδες άπΟ τώJ' δηλητηρίων σωτήρια κατα

σκευάζοντες φάρμακα καl δσοι ταίς δυστυχίαις πρΟς εύτυχίαν έχρήσαντο. 

Ταύτn γdρ κεκοσμηκWς μέ11 , τd ήfJη προσfJεlς Μ; τip λόγφ καl την άπΟ τοϋ 

βίου λαμπρότητα, πά{}ους μέν περιγενήσn πα11τός· παράδειγμα δε καταστdς 

95 άγαfJ'ών, σαυτόν τε καί τοiις είς σε βλέποντας βελτίων άποφανείς. 

D i e Ι s Vorsokr. Ι• Aut, 71-73a. 90 Xenoph. cEcon. 1,14-15, 

72 μονονοV cod. μόνον ού Μ 72-73 πολλοVς ... καr. cod. πολλώς, .. κατ. Μ 

75 η τοίς σοiί αVτοϋ cod. Μ; σοϋ delevi 78 λύσιν ~{)-έλεις cod. χύειν ή{}έλεις l\I 
84 lfσrιv oiiν cod. forsitan l!σει. oliv 95 βελτίος cod. βελτίων Μ 

Η ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΜΠΝ ΜΠΑΤΤΟΥΤΑ 
ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡ ΑΝ ΑΣΙΑΝ 

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔ' ΑΙΩΝΑ* 

'Ο Ερευνών τΟ πρόβλημα τΥίς Εγκαταστάσεως τών Τούρκων εlς τΥιν Μι
κρCtν ~ Ασίαν πολλCtς καl χρησί.μους πληροφορίας -&α &ντλ1Ίση &πΟ τCtς ταξι
διωτικaς &ναμνήσεις τού μαροκηνοu περιηγητοu Mol1an1ιned Abu Abdallah 
Ibn Battuta (1304-1368), δστις έπεσχέφitη τaς τουρκικCις ήγεμονίας περl 
το δτος 1333, δηλαδ1] καit" δν χρόνον το εκεΗJεν τού Βοσπόρου τμfiμα τiiς 
Βυζαντινfις Αύτοκρατορίας είχε συμπτυχ{Ηi εlς στενόχωρον καl Επισφαλii 
ζώνην Εκτεινομένην &πΟ Χαλκηδόνος μέχρι Νικομηδείας. περιοχt)ν 11τις Εκα
λείτο τότε Μεσοθυνία. Νοtιοδυτικώς τiiς Μεσο-&υνίας, ό χείμαρρος τών Επι
δρομέων, &πορροφών τδς &γροτικrΧς μάζας χαl &ποδεκατίζων τοUς &στικοUς 
πλη{}υσμούς, είχε φitάσει είς τCtς &κτ:Ctς τiiς Προποντίδος καl τοϋ Έλλησπόν
του καl η τουρκικ1l κυριαρχία Επl τών ΣτενciJV παρουσιάζετο πλέον ι:Ος πραγ
ματικότης, διότι κατa t1JV μακρaν βασιλείαν Άνδρονίκου τού Β' (1282-
1328) τΟ βυζαντινΟν ναυτιχΟν εlχεν Εγκαταλειψ&fι καl οί παρα-&αλάσσιοι 
τ:οϋρχοι ήγέται προσέβαλλον άκωλύτως τας νήσους καl την f]πειρωτικiιν 
•Ελλάδα, Ενψ &πΟ τf)ν Βιftυνίαν ό ~Ορχαν μΕ 'ίσην εύχολίαν Ενήργει αίφνι
διασμοUς είς τα άνατσλικ& περίχωρα τiiς Βασιλευούσης. 

ΤαVτα μαν-&άνομεν άπΩ τοlις συγχρόνους βυζαντινοUς συγγραφείς Νικη
φόρον Γρηγορ&:ν καl ~Ιωάννην Καντακουζηνόv, &πΟ διάφορα πατριαρχικό 
δγγραφα καl &πΟ Εκ-&έσεις Λατίνων της Άνατολiiς πρΟς τ&ς κυβερνήσεις των. 
Αί σχετικαl cίδήσεις, Ελλιπώς καl σποραδικώς παρεχόμεναι, είναι Εν τού
τοις ίκαναl Εν τψ συνόλφ των να διαφωτίσουν τCtς σχέσεις των τουρκικών 
κρατών μετd τ&ν βασιλέων τfις Κωνσταντινουπόλεως. Πcρl τών κρατ&ν Ομως 
τούτων καl περl τών μικρασιατικών πλη&υσμών, οϊτινες ύπέκυψαν εlς τσUς 
Τούρκους &λλCt κατώρ-&ωσαν vd διατηρήσουν τΎJν &ρησκcίαν καl τΥ)ν γλώσ
σάν των, αί ·δπάρχουσαι πληροφορίαι εlναι πενιχρότεραι, είς πολλdς δ8 

* ·π παρούσα μελέτη εγράφη μΕ την γενναιόδωρον ενίσχυσιν τοϋ American 
Council of Learned Societies, πρΟς τΟ δποίο•ν έ:κφράζω -&ερμοτάτας εύχαρι
στίας, Γ.Α.Γ, 
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περιοχι1ς καl περιόδους Ελλείπουν τελείως. Δια τοUτο πdσα περι1lγησις της 

Μικρ5ς ~Ασίας κατα τfιν κρίσιμον Εκείνην έποχl)ν άποκτQ: ίδιαίτερον Ενδια
φέρον, τΟ δΕ Εργον τοϋ "Ιμπν Μπαττούτα καl &πΟ γενικΥjς άπόψεως έξεταζό
μεvον είναι μοναδικΟν είς τΟ ε'lδός του. ~Η άξία του δμως, κα{}~ Οσον άφορ(i 
είς τf)ν Μικραν Άσίαν, μειοϋται σημαvτικώς Ενεκα τΥjς ελλείψεως συνοχfjς 
εLς τl)ν δια ξένης χειρΟς καl πολλα Ετη άργότερον γραφείσαν άφήγησιν. 

Ό "Ιμπν Μπαττούτα, 11 μ5λλον ό καταγράψας τα άπομνημονεύματα αlιωU 
Μωάμε{} 'Ίμπν Τζουζαγfi, πραγματεύεται η) ν Μιχραν ~Ασίαν κατα τρείς χωρι
στοUς τομείς, χωρlς να μνημονεύη _τΟν τρόπον η τΟν χρόνον τfiς μεταβάσεως 
dπΟ τΟν Ενα τομέα είς τΟν Cί.λλον. Συγκεκριμένως, Ο μαροκηνΟς περιηγητl)ς 
ταξιδεύει πρώτον είς τΟ νοτιοδυτικΟν τμijμα τfiς χερσονήσου μΕ γενικllν κατ
εύΗυνσιν πρΟς δυσμάς, εΊτα εLς τΟ κεντρό)ον και άνατολικόν, και τέ/.ος είς τΟ 
βορειοδυτικόν. ΤΟ περίεργον τοUτο δρομολόγιον πιίJανΟν να Οφείλεται είς 
τΟν χαρακτfiρα τοϋ "Ιμπν Μπαττούrα, Οστις, νέος τότε ων καl άχάματος, 
παρείχε πολλάκις ηlν Εντύπωσιν δτι Εκινείτο άπΟ χώρας είς χώραν είκfj και 
cΟς Ετυχεν, ούδεν άλλο ζητών πλ1)ν τ)iς έλευftερίας να περιπλανάται καl ν$ 
&πολαμβάνη τfιν φιλοξενίαν καl τllv γενναιοδωρίαν τών μουσου/ιμdνων ηγε
μόνων. Τί δμως εξηγεί τfιν σιωπΊlν του Ί)σον άφορα εις τb ταξίδιον άπΩ τiϊς 
~Ιωνίας, Εν{}α ό τελευταίος άναφερόμενος στα1Jμός του ήσαν τα Μύλασα, 
μέχρι τοϋ Ίκονίου, τετρακόσια περίπου χιλιόμετρα πρΟς &νατολάς; Και Ετι 
αινιγματικώτερον, πώς μεταφέρεται άπΟ τfιν Θεοδοσιούπολιν (~ΕρζεροιJμ) 
μέχρι τσϋ Πυργίου (Μπιργκί), χίλια διακόσια χιλιόμετρα πρΟς ηΊν &ντί{}ετον 
κατεύίJυνσιν, ΕνΗα είναι ή &φετηρία τοϋ δευτέρου τμ1lματος τfjς ίωνικfjς 
αlιτοϋ περιηγήσεως; ΔΕν εΙ ναι βεβαίως &πίίJανον να Ίlλλαξε πορείαν πρΟς 
δυσμ&ς καί, dκολουΗ&ν τΥιν αUτ1lν όδΟν μέχρις Ίκονίου, να Εφ\Jασεν ε'ίς τΟ 
Πυργίον χωρlς να παρατηρήση τι τΟ Ciξιον μνείας. Μη λησμονώμεν δε Οτι 
Uπηγόρεuσε τα απομνημονεύματά του περl τΟ τέλος τοϋ βίου του καl ήτο 
έπόμενον να μ1)ν ένεitυμείτο πάντα Οσα εlδεν η Επραξε. Σύγχυσις παρουσιά
ζεται καl είς ϋ.λλα κεφάλαια τοϋ Εργου του, συνδυαζομένη δε μΕ τΟν &φελη 
και εVεπηρέαστον χαρακτfjρα αUτου, oUχl σπανίως ένΗυμίζει τCχς ταξιδιωτικδ.ς 
μυ-&ιστορίας, αϊτινες f)σαν προσφιλΕς &νάγνωσμα κατα τΟν μεσαίωνα. 

ΤΟ: ελαττώματα δμως τοϋ ~Ίμπν Μπαττούτα δΕν εί,·αι ίκανα να άναιρέ
σουν τιΊv ίστορικl)ν &ξίαν τiiς llfριηγήσεώς του, διότι τα μΕν κενα εύκόλως 
δύνανται ν~ άποδοi}οϋν εφ' ενΟς μΕν εί.ς τΥιν έπι{}υμίαν τοϋ ~Ίμπν Τζουζαγii 
να συμπτύξη τllν dπέραντον ϋλην των άπομνημονευμάτων (<<να έvώση τα 
τεμάχια της υπαγορεύσεως εLς Εν βιβλίον», δπως Ο 'ίδιος λέγει Εν τψ Προ· 
λόγφ), &φ" έτέρου δΕ εLς τiιν Cί.γνοιάν του δσον &φορQ: εί.ς τας χώρας, τας 
όποίας διtlνυσεv Ο "Ιμπν Μπαττούτα. "Ενδέχεται, προσέτι, καl τΟ χειρόγρα
φον νΟ: έταράχ{}η ύπΟ των &ντιγραφέων, οϊτινες δΕν ήσαν περισσότερον τοϊί 
'Ίμπν Τζουζαγij ειδήμονες τiiς γεωγραφίας. Λά-θη έπίσης παρεισέφρησαν, 

!ο 
' 

Ή περι1]γησις τοίi 'Ίμπ'\' .Μπαττούτα άνό. ηlν Μικρό.ν Άσίαν 137 

διότι Ο μαροκηνΟς περιηγητΥ)ς δεν εγνώριζε nlν τοιφκικην 11 τl)v Ελl.ηνικην 

γλώσσαν, σπανιιδτατα δΕ συν1)ντα Μικρασιάτην όμιλοϋντα τf)ν &ραβικήν. 
Κατ& ταύτα, αί dνακρίβειαι, Εν σχέσει πρΟς παλαιότερα lστορικα γεγονότα, 

είναι φυσικ-r) συνέπεια τοίi τρόπου μΕ τΟν όποίοv συνέλεξε τr'ι:ς πληροφορίας 

του δσον καl του τρόπου μΕ τΟν Οποίον διεσch-θη τΟ Εργοv του. Σημειωθήτω 

δΕ δτι, εν συγκρίσει πρΟς τΟν Οyκον τοϋ Ερyου, α'l ίστορικαl &ναχρίβειαι δΕν 
εlναι πολλαί. CΗμείς δΕν {}0. καταφύγωμεv εlς τΟν "lμπν Μπαττούτα, δια να 

μά{}ώμεν τίς fιro Ο κtίτωρ τiiς cΑγίας Σοφίας 1} τίνα οί Χριστιανοl προσε
κύνουν εις τΟν μέγαν ναΟν τ)iς ~Εφέσου, δλλrl {tα ζηηlσωμεν νU διαφωτι

σ{}ά'Jμεν περι τiϊς κοινωνικfjς καταστάσεως τών τουρκικών ήγεμονιών τfjς 

1\\•.κράς 'Ασίας. 

~Η χρονολογία της Ενάρξεως τfις μικρασιατικfις πrριοδείας τού ~Ίμπν 

Μπαττούrα δΕν δύναται μετ' &πολύτου &κριβείας νΟ: κα1Jορισftfi. ΚαΗ' όμο

λογίαν τοϋ Lδίου, εlι8·1Jς εν τΌ &ρχfi τfις &φηy1lσεως, έξεκίνησεv Εκ τfjς γενε

τείρας του Ταγγέρης κατα το ετος Έγείρας 725, 11τοι τψ 1325, aγων 

τότε ήλικίαν ε'ίκοσι δύο σεληνιακών Ενιαυτίiη', δηλαδ1l ε'ίκοσι ενΟς Ετους. 

π λ 'Q ~ ' ' Α" ' ' Σ ' "' ' -ειηεπ ανηυ·η ανα την ιγuπτον και την υριαν, αγνωστον ποσους μηνας, 

Επεσκέφ{}η τllν Μέκκαν, άν)iλ&εν είς Μfσοποταμίαν, περιηγή{}η τl)ν δυτικfιν 

Περσίαν καί, Επανακάμψας εΙς 1\Ιέχκαν, παρέμεινεν αύτό&ι Ετη τρία. Μετ& 

ταUτα έπεσχέφ{}η την Γεμένην, τclς άφρικανικ&ς πόλFις Μογχαδίτσιο καl 

Μομμπάζα και τΟ σουλτανάτον τοίi ΌμCχν καl κατέληξε πάλιν εLς ηlν Μέκ

καν. Ήτο τότε, κατα τ1JV μαρτυρίαν τού tδίου, ετος Έγείρας 732 (1332), 
«δ τε δ Μαλiικ &ν- Ν ασήρ, σουλτάνος τΥiς Α!.γύπτου, fιλ&ε να προσκυνήση 

δια τελευrαίαν φοράν>>. 

ΜετΟ: τΟ προσκύνημα, Ο άχούραστσς περιηγηη)ς διέσχισε η)ν ~Ερυftραν 

{}άλασσαν καl τ1)ν δ.νατολικfιν Ερημον τfjς Αιγύ;ττου, κατέπλευσε τΟν Νείλον 

καl έπανfjλ&εν εlς τfιν Συρίαν. ~Εκεί, είς τΟν λιμένα τΥjς Λαοδιχείας (σημ. 

Λατάκιε), επεβιβάσθ·η πλοίου γενουατιχοϋ, μΕ προορισμΟν την Χά)ραν τών 

Ρωμαίων {Μπιλι1δ &ρ- Ρούμ), &ς έκαλείτο 1) Μικρα ~Ασία «διότι παλαιότε

ρον ήτο ίδική των>>, καl 8φ&ασεν είς τΥιν πόλιν Άλάϋαν (Άλά'ίγε), κειμένην 

είς τl)ν &νατολικ1)ν πλευρΟ:ν τοϋ κόλπου τfjς 'Α τταλείας 1
• Πρέπει /.οιπΟν νr~ 

εύρίσκετο είς τΟ δεύτερη ν llμισu τοϊί Ετους 1332 2
• το 1333 αποκλείεται δι& 

λόγους τοVς Οποίους θΟ: 'ίδωμεν κατωτέρω. 

1 νo:γages ιl'Ibn Batoutah, Εκδ. καl μετάφρ. C. Defn~ιneι·y καl Β. San
guinctti, τόμ. ΙΙ, Παρ ίσιοι 1877, σ. 256. 

2 Σύγχυσιν δύναται 'ίσως \'rL προξενΊlι•υ ή πληροφορία τοίi 'Ίμπν Μπαττούτα 
(\loyages, ΙΙ, 427) δτι, χα-&' δν χρόνον Επεσκέψfiη ηlν Κωνστα\'ηνούπολιν, έζη ό 
..:Τζίρτζης», δστις ε1χε παραιτηfΗj τού i}ρόνου χάριν τοϋ «υίοϋ του Τακφοiιρ:. καt 
ε1χε γίγει μοναχός. ΕL·ναι προφανες δτι ό περιηγητής, στερούμενος καλοU διερμηνέως 
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CH "Αλάϋα Εκτίσθη ύπΟ του σουλτάνου των Σελτζούκων Άλαεδδlν 

Κάϋ • Κομπaδ τοϋ Α', βασιλεύσαντος &πο το 1219 μέχρι τοϋ 1237. 'Ήκμαζε 
κατcl τΟν ΙΓ' α'lώνα cΟς τΟ κατ~ Εξοχi}ν Εμπορείον τού Σελτζουκικοϊί Κράτους 

του Ρούμ, γνωστΟν εLς τi]ν Δυτιχi1ν Ε1'Jρώπην μΕ τΟ Ονομα Candelore (παρά'" 
γωγον 'ίσως tlπO τΟ:ς λέξεις Καλδν 'Όρος) 1

• Ι\-Ιεrα τfιν διάλυσιν του Σελτζου

κικηίι Κράτους, ή Άλάϋα περιηλ&εν ε\'ς τΟ έμιρι1τον του Καραμάν, Οπερ fιτο 

τΟ μεγαλύτερον καί ίσχυρότερον πολιτικΟν συγκρότημα τiiς l\'1ικριΊς ~Ασίας. 

~Ως Ciρχων τΥjς πόλεως άναφέρεrαι ό ι•'ιΟς τού Καραμάν, Γιουσοl!φ μΠέης. 

ΤΟν Γιουσοlιφ μπέη ν toίiτov, διαμένοντα δέκα μίλια Εξ ω τfjς πόλεως είς 

τόπον παρα3αλάσσιον, έπεσκέφ\}η δ "lμπν Μπαττούτα συνοδευόμενος ύπΟ 

τοϋ τοπικοϋ καδfι (δικαστού). Ό περιηγηηΊς &π1]ντησεν είς τclς fρωτήσεις τοϋ 

ΓιουσοUφ μπέη περl τού ταξιδίου του, z.ωρlς ν~ &φήσυ (Ίπαρατήρητον τΟ 

γεγονΟς Οτι τα μαλλια τοϋ &:ρχοντος ήσαν βαμμένα. Μετα ηΊν συνέντευξιν, δ 

ΓιουσοUφ Εστειλεν είς τΟν περιηγητfιν χρηματικΟν δώρον. 

Περl τών κατοίκων τ)iς πόλεως σημειώνει Οτι ησαν εUειδείς, κόσμιοι, 

έκλεκτικοl είς τiιν τροφήν των καl άκρως φιλόξενοι. Αί γυναίκές των δΕν 

έκάλυπτον τΟ πρόσωπον, &πολαμβάνουσαι μεγαλυτέρας έλευ1<fερίας παρd είς 

τδς U.λλας μουσουλμανικUς χώρας, τdς Οποίας έπεσκέφ{}η. Αί γυναίκες έζύ

μωνον άπαξ τfις Εβδομάδος, οί δΕ Ciνδρες των Εφερον τΟν νέον Clρτον είς τΟν 

ξένον καl γείτον<i των Επικαλούμενοι τός προσευχdς καl τclς εύλογίας του. 

"Αναφέρει έnίσης δτι 1l χώρα fιτο δασώδης καl δη έγίνετο έξαγωγη ξυλείας 
είς την Α'ίγυnτον. 

Είς τfιν Άττάλειαν (Άντάλιγια), 1lτις t\το δ έπόμενος στα&μός του, δ 

"lμπν Μπαττούτα έπρόσεξε δια πρώτην φορ()ν τοiις Μικρασιάτας <Έλληνας 2
• 

Κατψχουν, λέγει, είς lδιαιτέραν συνοικίαν τfις πόλεως, περιβαλλομένην δια 

εLς την ξένην καi πολυδαίδαλον Κωνσταντί·γιγε &λ- &ζιlμ (Κωνσταντι'\•ούπολι·ν η)'\' 
Μεγάλην), δεν άντελήφ{}-η (ψ&ώς τr} πράγματα, ίσως δέ Επεσε &ίJμα έμπαιγμοU. 

Διότι δ μεν Ά'Vδρό\'ικος ό Β', παραιτη{)-εlς τψ 1328 καΙ δνομασ&εlς Άντc6νιος c~Jς 

μοναχός, Ο.πέ-&ανε ηΊν 13ην Φεβρουαρίου 1332 (Σ. Λάμπρο υ, Έ·ν&υμήσεων συλ

λογΊ) πρώτη, Νέος Έλληνομνήμων, VII (1910), 140), τ1'}'\' δε Κωνσταντινούπολιν ό 

περιηγηt1)ς έπεσκέφ&η μετΟ: τfιν Μικρδ.ν 'Ασία ν, κατ&. τfιν επιστροφήν του &πΟ τήν 

αύλ1Ίν τοϋ σουλτάνου της Χρuσης Όρδης, Μωάμε{} ΟUζμπέκ Χάν. Ό ίδιος άναφέ

ρει δτι κατα τΟ τέλος του μηνός Ραμαζι:!γ -του 734 (κατό. Μά'ίΟ'ν του 1334) είιρίσκετο 
παρδ. τΟν Βόλγαν και έξεκίνησε διό. Κωνσταντινούπολιν η)ν 10ην του μηνΟς Σαβάλ, 

δηλαδ1) tr)'\' Ηην Ίοuνίοu (\loyages, Π, 397. Πρβλ. ΕLσαγωγήν, Voyages, Ι, σ. 

ΧΙ). 'Εκ τούτων σuμπεραίνομεν δτι δ γέρων μοναχός, μετιi τοϋ όποίου σuνδιελέχ{}η 

πρΟ -τfjς "Αγίας Σοφίας, δΕν ήτο δ Άνδρόνικος, ό πρψην αύ-τοκράτωρ, άλλ' liλλος 

τις όνόματι Γεώργιος ( =Τζίρτζης). 
1 \Υ. Η e J,. d, Histoire du commerce du Levant aιι tnoyen-ig·e, μετάφρ. 

F. Raynaud, Λειψία 1936, Ι, 547 σημ. 6, II, 356. 
2 Voyages, ΙΙ, 259. 
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τείχους. ΔιU τείχους, Επίσης, περιεχλείοντο αί συνοιχίαι τών Φράγχων καl 
των 'Εβραίων, καDcΟς καl1l κατοικία τοϋ Ο.ρχοντος καl τών οίκείων του. Οί 
Τοϊ:iρκοι, οί Οποίοι iiσαν Εγκατεστημένοι είς τΟ ύπόλοιπον τfις πόλεως, έκλεί
δωνον τας πύλας των συνοικιακών τειχών κα{t' Εκάστην νύκτα κα1 κατα τ1)ν 

&ρησκευrικην συγκέντρωσιν τf}ς Παρασκευiiς. Μέγα τείχος περιέβαλλε σύμπα
σαν τf}v πόλιν, πα2έχ:ον πgοστασίαv &πΟ τας πειρατικclς έπιδρομάς. 

"Η Άττάλεια άναφέρεται ώς πόλις μεγάλη καl πολυάν&ρωπος, με 

&κμαίον Εμπόριον, ίδίως ξηρών καρπcί)ν, διεξαγόμε\'ΟV μετCι τfις Αίγύπτου. 

·ο διοικητης τΥj; ~Ατταλείας ΧιδΎιρ μπέης Εδέχ&η τΟν περιηγητfιν άσ&ενών 

κα1 κλινήρης· δΕν έλησμόνησεν δμως να στείλη τΟ κα&ιερωμένον ήγεμονικΟν 
δώρον φιλοξενίας. Ί--Ι μεγαλυτέρα Lχανοποίησις, τfιν Οποίαν ήσ&άνδ-η Ο περιη
γηηΊς εlς τiιν 'Αττάλειαν, Υιτο ή πρώτη του έπαφfι μΕ ηΊν "Αδελφότητα τών 

Νέων ΓΑχιγιιlτ άλ- φιτγιάv), μέγα σωματε'ίον μΕ Ενδιαφέροντα Επαγγελμα
τικά, μορφωτικα καl -&ρησκευτικό καl μΕ διακλαδώσεις κα-&' άπασαν τi)ν 

1\.iικραν ~Ασίαν 1
• Άπανταχοϋ οί αποτελούντες τ1)ν 'Αδελφότητα τών Νέων 

διεκρίνοντο δια τΟν {}ρησχευτικΟν ζfjλόν των και ηlv &γάπην των πρΟς τσUς 
ξέγους Μωαμε&ανούς. 

Μετα τfιν ~Αττάλειαν, δ "Ιμπν Ι\ίπαττούτα εφ&ασεν είς ΜπουρδοUρ 
(Πολυδcδριον), μικρCtν πόλιν κειμένην περl τα έκατΟν χιλιόμετρα βορειοδυτι

κώς 2 , καΊ έκεί\Jεν είς Σπάρτην καl Έγριδ1lρ, παρd ηΊν νοτίαν Οχ-θ-ην τfις 
Ομωνύμου λίμνης R. Στραφεlς πάλιν πρΟς δυσμάς, έσταμάτησεν ε'ίς τΟ Κούλ

χισάρ, δχυρdν πολίχνην περιβαλλομένην ύπΟ Ελους. "Ο διοικητ1)ς τού Κούλ
χισάρ, δστις fιτο &δελφΟς τοίi Clρχοντος τοϋ Έγριδήρ, παρεχώρησεν είς τΟν 
περιηγητην Sφιππον συνοδείαν μέχρι Λαοδιχείας { Λαντί.κ, ση μ. Ντενιζλη), 
διότι <<η χώρα ύφίστατο δεινU ύnΟ λnστων καλουμένων Γιαρμιγιάν, οϊτινες 

κατείχαν πόλιν δνομαζομένην Κιουτάχεια'\!>>. Πρόκειται περl Οπαδών τοϋ 

Κέρμιαν (Γκερμιγιάν), του ήγεμόνος τfις Φρυγίας, δστις τουρκιστl μΕν έκα
λείτο Γκερμιγιανλη ~Αλισίρογλου Γιακούμπ, παρCι δ€ τοίς Βυζαντινοίς ))το 

γνωστΟς ύπΟ τΟ έξελληνισμένον δνομα ΚαρμανΟς ~Αλισούριος 4
• Κατ~ αύτοϋ 

8 αUίΟκράτωρ ~Ανδρόνικος Ο Β' Εστειλε ηΊν στρατιCι.ν τών Καταλάνων μισ&ο

φόρων, οϊτινες άνεχαίτισαν προσωρινώς τf)ν κατακτητικ1lν Ορμήν του μεταξU 

1 Βλ. προχείρως Γ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ 'Α ρ\' ά κ η, Ο'ί. πρώτοι Ό-&ωμανοί, 'Α{Η1-

ναι 1947, σ. 110-121, fν&α καt βιβλιογραφία. 
2 Voyages, Π, 266. 
3 ΑΊJτό&ι, σ. 267. 
4 Παχυμέρους, 'Ανδρόνικος, Ε' 21 (σ. 421, δκδ. Βό'\•νης). Γρηγορδ.ς, 

Ζ' 1 (1, 214, Εχδ. Βόννης}. Πρβλ. Ι. Hakkι Uznnς.a_ι·~rlιoglu, Anadolu 
BeJ·likleri, 'Άγκυρα 1937, σ. 9- 10. 
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τώv έτών 1303 και 1305 '. Κατa τi}ν έπίσκεψιν τοϋ '"Ιμπν Μπαττούτα φαί
νεται Οτι αt δυνάμεις τοϋ Κέρμιαν fισαν έξησ&ενημέναι χαl τΟ: Εδάφη του 

ε1χον σοβαρώς μειωflfι, ot τέως ύποτελείς εΊς αύτΟν 1iγεμονίσκοι ΚαρασΥj, 

Σαρουχάν, καl Ά'ίδlν είχον κερδίσει τf)ν Ελευ&ερίαν των, ή δΕ Λαοδίκεια 

μετα τΥ)ς περιοχής της διετέλει άνεξάρτητος ύπΟ τΟν Ίvδντς μπέην -2 • "() 

περι'Υ]γητi]ς &ναφέρει, μεταξU Cί.λ1,ων, Οτι 1'1 πόλις είχεν Επτα μωαμε8ανικα 
τεμένη, πολλ<Χ Εργαστήρια βαμβακεριϊJν ύφασμάτων, καl πλείστους "Έλληνας 

κατοίκους, διαχρινομένους &πΟ τΟ ιδιάζον κάλυμμα τiiς κεφαλfις (ύψηλΟν 

κωvικον πίλον χρώματος λευκού η έρυ~ροϋ). Αι 'Ελληνίδες i\σχολοϋντο μe 
τfιν ύφαντουργίαν. Οί ~ Αχη τΥiς πόλεως, Οντες περισσότεροι, ήσαν διηρημένοι 

είς δύο παρατάξεις καl έφιλονίκησαν ζωηρώς περl τοϋ τlς πρώτον ιιτα φιλο· 
ξεν}lση τΟν μαροκφiQν περιηγητήν. <Η διαφορά των Εί.ύ{}η δια κλιlρου. <Ο 

π~.οϋτος τiϊς πόλεως, ώς ήτο φυσικόν, Επέφερε καl χαλάρωσίν τινα τών 

ή{tών, ηlν Οποίαν δ "Ιμτν Μπαττούτα άναφέρει Εν παρόδφ 9
. 

~ ΑπΟ τfιν Λαοδίκειαν Ο δ:καταπόνητος ταξιδιώτης Εξεκίνησε μΕ καραβά· 
νιον Ενόπλων δια Τάβας (τουρκ. Ταβάς), τριάκοντα περίπου χιλιόμετρα νοτίως 

τijς Λαοδικείας. <Η κατάστασις παρέμενε τεταμένη, ώς συμπεραίνομεν &πΟ 
τό:ς προφυλάξεις, τιΧς Οποίας έλάμβανοv τόσον ()ί ταtιδιώται Οσον καl οί διοι· 
κηταl τών πόλεων. Εlς τ&ς Τάβας, π.χ., δΕν Επετρά-τη ή ε'ίσοδος τοϋ καρα
βανίου Εν καιρψ νυκτός, τfιν δΕ έπομένην πρω"ίαν, πρlν &νοιχ{}οϊίν αί πύλαι, 

οί :rαξιδιώται &νεκρί{}ησαν περl τiiς !αυτότητός των &πΟ του ϋψους τοϋ τεί· 
χους· ένψ δΕ είσ1lρχοντο είς την πόλιν, δύναμις άνδρών Εσπευδε να &νιχνι:ύση 

τα πέριξ δια τΟν φόβον τ&ν <<ληστών>>, οϊτινες κατα πάσαν πι{}ανότητα ήσαν 

οί προμνημονευ-&έντες ίππείς τοίι Κέρμιαν 4
• 

TU Μοίίγλα καl τα Μύλασα, οί δύο Επόμενοι σταΗμοl τοίi "Ιμπν Μπατ

το·ύτα, f)σαν πόλεις τοίi κράτους τοϋ Μεντεσέ, τΟ Οποίον κατ" Εκείνο τοϊί χρό
νου έκυβερνdτο ύπΟ τοϋ Χοτζαεδδl.ν Όρχάν 5 • <Ο Όοχ<Ιν μπέης &πεπειρά{Jη 

να καταλάβη η1ν Ρόδον, εlς τΟ γεγονΟς δΕ τοϋτο Οφείλεται 1i Εσφαλμένη πλη
ροφορία δτι οί Ό{}ωμανοί, καl δη Ο Όσμάν, Επέδραμον κατα τϊlς νήσου e. 

1 Ιlαχυμέρους, ~Ανδρόνικος, Ε' 13 (σ. 398), Ε' 14 (σ. 398·400), Ε' 21 
(σ. 417 ~ 424). J\f u η t a η e r (Buchon, C1πoniqnes etι-angeres, Παρ ίσιοι 1841), 
σ .. 420. Πρβλ. G. S c lιl u m b c r g· e r, Exρedition des Altnιιgaνares, Παρί
σιοι 1902, σ. 28 χ.έξ. και Ε. Ι. Σταματιάδου Οί Καταλάνοι έν τfj 'Ανατολή 
• Α&fιναι 1869, σ. 45 κ.έξ. ' . "' 

2 Voyages, ΙΙ, 275. 
9 Α.Uτόft.ι, σ. 271. 
4. Α.Uτό-&ι, σ. 276. 
0 Αύτό-&ι, σ. 279. 
G Βλ. σχετικώς Ρ. \\1 i t t e k, Das Fίirstentunι l\ίentesche, Κωνσταντινού

πολις 1934, σ. 56 κ.έξ. 

'Π περο'Jγησις του 'Ίμπ·ν· Μπαττούτα &να τ1iν ΜικριΊ.ν Άσίαν 141 

Κατα n1v ό:φιξιν τοϋ "Ιμπν Μπαττούτα, τΟ κράτος- τοϋ ΜεντεσΕ εδρίσκετο Εν 

εLρήνn. 
ΤΟ δεύτερον μέρος τiiς άφηγήσεως τοϋ ταξιδίου άρχίζει άπΟ τΟ ~Ικόνιον 

(Κόνια), τΟ δποίον χαρακτηρίζεται ώς πόλις μεγάλη καl άκμαία, μΕ ρέοντα 
ϋδατα καl μΕ ΟΟραίους κήπους, μΕ μεγάλην &γοράν, δπου ύπflρχον χωριστα 
διαμερίσματα δι' Εκαστον Επάγγελμα. 'Εφιλοξενή{}η καl. fδώ ό ταζιδιώτης 
ύπΟ τοίι καδiϊ, δστις Εκαλείτο 'Ίμπν ΚαλΟ:μ Σαχ καl ήτο μέλος τiiς 'Αδελφό~ 
τητος. Πλi)ν τών 'Αχη, δ 'Ίμπν Μπαττούτα εlναι πι-&ανΟν δτι Επλησίασε καl 
τοuς δερβίσηδες τοϋ τάγματος Μεβλεβii, τους έvitέρμους αiJτοuς μυστικιστος 
του 'Ισλάμ, μΕ τοUς όποίους, &>ς είχε τfιν εUκαιρίαν να διαπιστώση &ργότε~ 
ρο ν, {] • Αδελφότης εlχεν &ναμφισβήτητον πνευμα.τικi)ν συνάφειαν. Ό άρχη
γος τ&ν Μεβλεβ>\δων Τζελαλεδδtν Ρουμiί (1207- 1273) εζησε και έδίδαξεv 
είς τΟ 'Ικόνιον, δπου εδρίσκετο τότε καl έξακολουι'Jεί ν/t. Fύρίσκεται καl σtlμε~ 
ρον τΟ μαυσωλείόν του 1

• 'Εξ άφορμflς τοϋ μαυσωλείου Ο "lμπν Μπαττούτα 
&ναφέρει τοπικηv παράδοσιν, κατα τfιν όποίαν δ Τζελαλεδδίν, Εγκαταλείψας 

τους μαθ·ητάς του αlφνιδίω;, ΥικολούΗ-ησε μυστηριώδη πωλητi)ν γλυχυσμάτων 

κα.l έξηφανίσι~Jη έπl Ετη Ολόκληρα. <Όταν Επανf]λ{}ε, διετέλει UπΟ τΟ κράτος 
-ίtρησχευτικlϊ:; Εξάρσεως καl άπήγγελλε περσικους στίχους, τους δποίους κατέ~ 

γραφον καl Εμάν&ανον οί Οπαδοί του. 

ΤΟ Ίκόνιον τότε ήτο ή μεγαλυτέρα καl διασημοτέρα πόλις τοίί Εμιράτου 
τοίί Καρα.μάν, &λλΟ: δΕν ήτο 1i πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα ήτο ή Λάρανδα, 
(Καραμάν), περl τα ΕκατΟν χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς. ΤΟν ηγεμόνα Μπε
δρεδδιν 'Ίμπν Καραμr)ν (Καραμάνογλου) συνήvτησεν δ "Ιμπν Μπαττούτα 
Εξω τfiς πόλεως, Επιστρέφοντα έκ τού κυνηγίου. Μόλις τΟν έπλησίασεν, ό ~1μπν 
.Μπαπούτα, κατlϊλθε τοίί 'ίππου το·v, Ο δΕ Εμίρης άμέσως &νταπέδωσε τiιν 
αβρότητα ταύτην. Άφού δΕ Πντήλλαξαν τοUς κατ~ ε-&ος χαιρετισμούς, οί δύο 
Ciνδρες Επορεύι'tησαν μΕ τf]ν &κολου-&ίαν των μέχρι τf]ς πόλεως. 

Μετ&. ταύτα ό "'Ιμπν Μπαττούτα μετέβη εΙς Τάξαρα (Κολωνίαν, τουρκ 

'Άκσαρα'ί), Νίγδην καl Καισάρειαν. Κατα ηlv Εποχf]ν Εκείνην αί πόλεις αiiται 
ύπήγοντο εlς τους μογγόλους Ίλχιiν τΎ)ς Βαγδάτης 2

• ~Επί.τροπος τοϋ ~lλχc:Xv 
ε'tς τf]ν Άνατολικην Μικρ&ν Άσίαν f)το ό Εμίρης ~ Αλαεδδlν Έρετνd. Μετα 
τον iJάνατον τοίi Ίλχον Άμποίi Σα"\δ (1335), μη uπάρχοντος νομίμου δια
δόχου, τΟ κράτα; διεμελίσ&η καΙ. Ο Έρετνά &πέβαλε τΟν μογγολικΟν ζυγόν, 
δεχ-&εlς τf]ν έπιχι•ριαρχίαν τών Μαμλούκων. Κατ' άκολου-&ίαν ό "lμπν Μπατ
τούτα. Εφ&ασεν εlς τi)ν Καισάρειαν πρΟ τοϋ 1335. ~Εκεί έπεσκέφftη μίαν έκ 
τών συζύγων τού Έρετνά, 11τις ήτο συγγενης τοϋ "Ιλχάν. ~Εγένετο δεκτΟς μΕ 

1 Βλ. σχετικώς Β λ. Μ ι ρ μ ί ρ ο γ λ ο υ, Οί Δερβίσσαι, Ά&fιναι 1940, σ. 

290. 316. 
2 Voyages, ΙΙ, 285 ~ 288. 
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nlv φιλοφροσύνην και γενναιοδωρίαν nlv όποίαν ει:iρε καl είς τι:Χς α\ιλιlς των 

dλλων ήγεμόνων. Άλλ' είς τi]ν Καισάρειαν η Εντύπωσίς του Υιτο &κόμη ζωη

ροτέρα, διότι διεπίστωνε Ciπαξ Ετι τf)ν έλευ&ερίαν, την Οποίαν &πελάμβανον 

αί γυναίκες τών Τούρκων καl τών Μογγόλων. 

'Έδρα τοϋ Έρετνa fJto 1] Σεβάστεια (Σιβάς), ti}ν οποίαν επεσκέφ{}η 

μετιl την Καισάρεφν 1
• Κατέλυσε χιιl Ενταϋ-&α είς τΟ μοναστήριον (ζαβιγΕ) 

τών Άχfι καl Εγένετο δεκτΟς ύπΟ τοϋ Εμίρη εΊς dκρόασιν. "Εντύπωσιν έπρο

ξένησεν είς τΟν περιηγητιlν η άραβομάθεια τοϋ ~Ερετvα, προσΟν τΟ όποίον 

οϋδεlς CJ.λλος τοϋρκος δυνάστης κατείχε. ΜΕ συστατικα γράμματα τοίi ~Ερετνά, 

ό "Ιμπν Μπαττούτα έξηκολούθησε η) ν δδοιπορίαν του εΊς τάς πόλεις ~ Αμά

σειαv, Γκιουμοuς (Άργυρούπολιν η Γκιουμουσχανέ), Έρζιντζaν (Κελτζηvi]ν) 

καl Έρζεροuμ (Θεοδοσιούπολιv) '. 
·ο ΈλληνισμΟς τfΊς περιοχfις ταύτης {Jπέστη &νεπανόρ-θωτον φ\}ορ&ν 

καl τΟ Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως Επεδίωκε να διαρρυ&μίση τα τfΊς 

Εκκλησιαστικfjς διοικ\lσεως κατα τρόπον σύμφωνον πρΟς την δημιουργη-θεί

σαν κατάστασιν. Τ φ 1327, δλίγα ετη πρΟ τfΊς Επισκέψεως τοϋ "Ίμπν Μπα τ

τούτα, &πεφασίσ{}η Οπως είς τΟν μητροπολίτην Καισαρείας, &ς πλησιοχω

ροϋντα, άνατεftοϋν αί κοινότητες Σεβαστείας, ΕUχαLτων, l\1:ωκησοϋ, Ναζιαν

ζοϋ καΙ 'Ικονίου <<δια η) ν Ε.πικρατήσασαν παραχωρήσει Θεοϋ δια τΟ πλfjftoς 

&μαρτιώ\' σύγχυσιν καl &νωμαλίαν Εχ τi}ς τώv &ί1έων Εχθρών ΕπιfJέσεως>> 3
• 

Ή σύμπτυξις Επεβάλλετο, διότι δ χριστιανικΌς πληΊ~'uσμΟς είχεν άραιω-&fι. 

• Η • Αμάσεια δΕν άπετέλει Εξαίρεσιν του γεvικοϋ τούτου φα ι νομένου. Πατριαρ
χικόν εγγραφον τού 1317 άναφέρει δτι «αϋτη Εστένωται καl ήρήμωται ·δπΟ 

τflς τών ε\}νών καταδρομfjς. .... καl δη έξ ίκανοϋ τινος τΟ χριστιανιχΟν έκείσε 
πλήρωμα, δσοι δηλαδfι περιελείφ&ησαν χαl περιλειφitέντες oltχ Vπεσύρησαν 

τοίς έπηρεάζουσιν ΕSνεσι καl κατάρχουσι, άνεπίσκοπον ήν καl πνευματικού 

ποιμένος Εστερημένον» .ι. ·ο διορισ&εlς UπΟ τοϋ Πατριαρχείου Επίσκοπος δΕν 

f)δυνή&η νCι φ&άσu εiς η~Jν Εδραν του 5
• 'Άλλο fγγραφον, μΕ χρονολογίαν 

1318, ύπαινίσσεται τfιν Ερ1lμωσιν κα! την πενίαν τfiς μητροπόλεως Κfλτζη· 

νfjς καl παραχωρεί είς τΟν ίεράρχην της ηΊν μονiιν τfjς Παναγίας τοϋ Κί 6 • 

~An:O τΟ πλii-&ος τών κα-&αρώς άρμενικών Ονομάτων τών Εκκλησιαστικών 

Επαρχιών, αϊτινες ύπήγοντο είς την μητρόπολιν Κελτζηνfjς, Εξάγομεν τΟ συμ

πέρασμα δτι χα-&' &πασαν τi]'ν νοτίως τfjς Αυτοκρατορίας τfjς Τραπεζοϋντος 

1 Αύτόftι, σ. 289-291. 
2 Αύτό-&ι, σ. 292. 
3 Miklosic11~Mίilleι-, Acta et diplon1ata, Ι, 143. 
.ι Αύτό-θ·ι, Ι, 69. 
.; Α'ότόΟ·ι, Ι, 70. 
6 Αύτό{)οι, Ι, 83. 
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περιοχi}ν τΟ άρμενικΟν στοιχείον 1iτο ίσχυρότατον 1
• Εύρισκόμενοι UπΟ τiιν 

δικαιοδοσίαν τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως οί "Αρμένιοι της Κελ

τζηνfις, f)σαν Όρ.Sόδοξοι καl Οχ ι Μονοφυσίται. <Ως ή το Επόμενον, οί • Αρμέ
νιοι συvεμερίσ17ησαν τi}ν τύχην τών ·ελλήνων, δηλαδη Ciλλοι μΕν κατεσφά

γησαν η Εξηvδραποδίσθ·ησαν, Ciλλοι δΕ flλλαξαν τi)ν πίστιν των, ώς υποδηλοί 

καl τΟ μνημονευθΕν Εγγραφον περl 'Αμασείας. 'Εν τούτοις είναι άναμφίλε

κτον δτι σημαντικΟς άριθμΟς Άρμενίων διεσώί1η. <Ο "lμπν Μπαττούτα ένε

{}υμείτο Οτι τΟ Έρζιντζαν χατφκείτο κύρίως ύπΟ "Αρμενίων, ένψ περl τfις 

'Αμασείας σημει<.όνει &πλώς δτι iiτo ώραία πόλις μΕ εύρείας Οδούς, ή 'Αργυ

ρούπολις ήτο έμπορικΟv κέντρον γνωστΟν διδ. τΟ: μεταλλεία άργύρου καl τΟ 

ΈρζεροUμ ήτο κατα μέγα μέρος Ερειπωμένον, συνεπείq: πολέμου. co γηραιό
τερος κάτοικος τού 'ΕρζεροUμ ilτo δ Άχη ΤουμΟ:ν (130 Ετ('i'ηι J), δστις έφιλο
ξένησε τΟν περιηγηηΊν καl τfιν συνοδείαν του. 

Ί-Ι &.φήγησις διακόπτεται καl πάλιν μέχρι τ-ϊϊς Εμφανίσεως τοϋ "lμπν 

Μπαττούτα είς τΟ Πυργίον (Χριστόπολιν, Μπερκί, σημ. Μπιργκί) 2
• Έκεί 

Εγνώρισε διάσημον μωαμε~ανΟν D-εολόγον Ονόματι Μουχιεδδίν, δστις δΕν 

εlχε μόνον σοφίαν καl άρεηlν, &λλd καl πλοϋτον. Συνοδευόμενος VπΟ τοϋ 

Μουχιεδδ1ν δ "Ιμπν Μπαττούτα Ε:πεσκέφ&η τΟν σουλτιΊνον τοίi Πυργίου, 

δστις fiτo δ Μωάμε&, υίΟς τού Άϊδίν. Παρα{}έριζε τότε εl.ς Ορεινi)ν τοπο11ε

σίαν, δπου δ Ηεολόyος καl δ περιηγητής, προσχλη-8-έντες, παρέμειναν Επl 

μαχρόν. "Όταν πλέον fιρχισαν νά αίσ&άνωνται &.νίαν, δ ήγεμ0Jν τοUς &δήγηR 

σεv εΙς τΟ ά\'άκτορόν του, εύρισχόμενον ΕντΟς τfjς πόλεως, τΟ Οποίον περιγρά

φεται ώς μεγαλοπρεπές. Εtς τΟν ξένον προσηνέχflη, διαταγή του σουλτάνου, 

μετεωρίτης λίΗος, προσφάτως κατα:τεσων εξω τfις πόλεως καl -θ-εωρούμενος 

&ντικείμενον Ciξιον {)έας. Πλούσια δι:Vρα -νομίσματα, Ενδύματα, Ε Η ην δοϋ

λος-έπεσφρc{γισαν n1v εVz.άριστον ταύτην συναναστροφήν. 
Γνωστού Οντος δτι δ Μωάμε{}· Ά'ίδίνογλου άπέ&ανε χατδ. τΟ Ετος 1333, 

δτε τΟν διεδέχ&η δ δευτερότοκος υίός του Άμούρ (ΟUμο\Jρ) μπέης 3
, καταλ11-

γομεν εLς τΟ συμπέρασμα δτι ή έπίσχεψις τοίi Πυργίου Εγένετο tQ) 1332 η τΟ 
&.ργότερον κατα τiιν διάρκειαν τοϋ 1333. 

Το Θύραιοv (Τιρf) • καl η 'Έφεσος (Άγιu-σολούκ) ', ο! δύο έπόμενοι 

1 Η. G e 1 z e Γ, Ungedruckte und ungenίigend veι-δffentlichte Texte der 
Notiti1Ξe Episcopatuurn (Abhandlungen der Pbilos.-philol. Cl. deι- Kδnig. 

Βaγeι·. Akaden1ie deι- \:Vissenschaften, ΧΧΙ, 1900, 3, 581). 
2 νoyages, ΙΙ, 298. 
s Uzunς:ar;:;ιl"ι, "Εν11·' ιiνωτ., σ. 27R28. 
4 \7oyages, ΙΙ, 307. Κατό. τΟν \ν. Η. Ranιsay, The Histol'ica1 Geo

gι-aph): of Asίa Minor, Λονδϊνον 1890, σ. 114, ή πόλις αϋτη ελέγετο Άρκαδιού

πολις παλαιότερον. 'ΓΟ Ονομα ιiπαντQ. ύπU ποικίλας μορφάς, Θύραια, Θύρεα, Θύρα, 

Θηρέων Φρούριον, ΘεLρα . 
5 Voyages, ΙΙ, 308. 
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σταθ-μοl του 'Ίμπν Μπαττούτα, ilσαν ύπΟ τΟ σκfiπτρον τοϋ Άϊδίν. Εlς τΥιν 
'Έφεσον <<τΟ κα-&εδρικΟν τέμενος, τΟ όποίον ήτα ι1.λλοτε χριστιανικΟς ναΟς 
μεγάλως τιμώμενος ύπΟ τών •Ελλήνων, είναι εκ τών περικαλλεστέρων οLκοδο
μημάτων τοίi κόσμου>>. Πρόκειται βεβαίως περl του ναοίΊ τοϋ "Αγίου 'Ιωάν

νου τοϋ Θεολόγου, Οστις dπΟ άρχιτεχτοvικi)ς &πόψεως fιτο δμοιος καl Εφά

μιλλος πρΟ; τΟν ναΟν τών •Αγίων 'Αποστόλων τΥίς Κωνσταντινουπόλεως 1 

καl δστις Εδωκε τΟ Ονομά του εlς ηlν πόλιν, καλουμένην κοινώς u Α γιος Θεο
λόγος, τουρκιστl "ΑyιΟ:·σολοUχ καl ίταλιστl Alto Luogo, Ό "'Ιμπν Μπατ

τούτα σημειώνει προσέτι δ τι ιJπfiρχεv εν Έφέσφ καl <<χριστιανικΌς vαΟς μέγας, 

έκτισμένος μΕ λαξευτοUς λί&ους, fκαστος τώv όποίων είχε μfΊχος δέκα η περισ
σοτέρων πήχεων». Περl έλληνικοU πληίJυσμοU οUδεν άναφέρει. Είναι άλλσ&εν 
γνωστΟν δτι τΟ έλληvικΟν στοιχείον ε'ίχε τότε έλαττω&η σοβαρώτατα. Όλίγον 
μετα την &ποχώρησιν των Καταλάνων, η πόλις ·δπέστη τρομερd:ς δηώσεις, 

καταληφΗείσα ύ,τΟ τοU έμίρη Σασά ν, «Εν μηνl Όκτωβρίφ κδ' Ι.νδικτιcίJνος γ' 
~τους ςωιy·,, (δηλαδi} τjj 24η 'Οκτωβρίου τοϋ 1305) '. Ό vαος του Άγίου 
~Ιωάννου έλεηλατή&η, πλείστοι δΕ Εχ τών κατοίκων μετεφέρ{tησαν εις Θύραιον 
η έ{tανατώf1ησαν 8

• Ό Σασd:ν Υιτο τότε κύριος Οχ ι μόνον τfiς "Εφέσου καl 
του Θυραίου, &λλU και του Πυργίου καl τfiς Μαγνησίας. Μετα τοU Σασαν 

συνεκρούσ{)η δ Μωάμεi! 'Αίδίνογλου περl το ετος 1308 καl &νεδείχ!Jη νικη
τής, προσαρτήσας τ-0:ς πόλεις τοU αντιπάλου του καl φονεύσας αUτΟν κα1J~ 
δν χρόνον έν1lργει &ντεπί{}εσιν τίϊ συνδρομή τών Ίωα\•νιτών τfiς Ρόδου 
(1310) '. Ό Μωάμεii Ά'ίδίvογλου, ό\ν ~ν!Jερμο; μουσου).μiiνος, κα!J·' δ. λέγει 
τΟ Dίίsturnan1e τοϋ 'Εvβερiϊ 5 μετέτρεψε πολλοUς χριστιανικοUς ναοUς είς 

τεμένη, μεταξU δΕ αUτών 1lτο και τΟ σεπτΟν προσκVνημα τiiς ~Εφέσοι•. 

1 Γ. Α. Σωτηρίου, Χριστιανικ1) καΙ. Βυζαντινi] 'Αρχαιολογία, Ά#fjναι 
1942, Ι, 360- 364. 

2 Τα περί της καταλανικης κατοχfις οης 'Εφέσου εξιστόρησεν εν Ολίγοις ό 

αVτόπτης μάρτuς R a m ο η Μ u η t a η e r {Bucbon, "Εν-&' <i.νωτ., σ. 425), &π& 
τΟν όποϊον μαν{}άνομεν δτι fίδη άπΟ τιiς δρχιiς του ΙΔ' αί&νος 1) πόλις εκαλεϊτο 
Άγια· σολο~κ. Περi τcΟν ι:Ομοt1]τωv, δ.ς διέπραξαν οί Κατάλανοι είς βάρος τών •Ελ
λήνων τής 'Εφέσου καi 5.λλων πόλεων, γράφει ό Παχυμέρης {'Α·νδρόνικος, Ε' 
26, σ. 435- 442). την χρονολογίαν τijς καταλήψεως τής Έφέσοιι μανft.άνομεν ιiπΟ 
βιβλιογραφικΟv σημείωμα τοϋ Έφεσίοu Μιχαηλ Λουλούδη, περί τοϋ όποίου Εγραψεν 

ό Σ. Λάμπρο ς, Νέος Έλληνομνήμων, Ι (190!), 209 · 212. Πρβλ. Α. \V a c h t e r, 
Der Yerfall des Griecbentums in K1einasien im ΧΙ\! Jahrhιιndert, Λειψία 
1903, σ. 40. 

3 Παχυμέρους, 'Ανδρόνικος, Ζ' 13 (σ. 589). 
"-Βλ. Ν. Α. Βέη (Bees), c:Ματ&αιος δ Φιλαδελφεiις Μητροπολίτης Έφέ

σου», Μικρασιατικi] Έστία, Ι (1946), 24. \'\Τ i t t e k, ''Εν{}' άνωτ., σ. 33 κ.έξ,, 41, 
63, 68, 74, 136, 139 κ.έξ., 180. 

0 'Έκδ. l\1 ϋ. k r i m i η Η a 1 i 1, Tϋ.rl{ Tarih Encίimeni Kίilliyatι, XV, 17. 
Πρβλ. \Υ i t t e k, 'ΈνΨ δ.νωτ., σ. 38. 
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Παρα ταϋτα τΟ έλληνικΟv στοιχείον δΕν Εξέλιπε τελείως. Είς πατριαρχι

κΟν εyγραφον τοϋ Δεκεμβρίου 1329 μνημονεύεtαι τΟ Οvομα τοϋ Έφέσου 

Vπερτίμου καl Εξάρχου πάσης Άσίας Μq:τ&αίου 1
• Εlς τΟν Τhiαt&αίον, δστις 

κατήγετο Εκ Φιλαδελφείας, c~ργότερον ΕδόίJη «κaτα λόγον έπιδόσεως>> καl ή 

Εν Θρ4χη μητρόπολις τf!ς Βρύσεως, &λλΟ. λόγοι, κατα πdσαν πι-&ανότητα 
οίκονομιχοί, τΟν Εφερον εlς ρlϊξιν μΕ τΟν Επίσκοπον Πυργίου κατ~ Άπρίλιον 
τοϋ 1343 καl τΟ Πατριαρχείον ελαβε δυσμενfι κατ~ αUτοϊJ &πόφασιν 2

• ΤΟ 

δλιγάρι-&μον τού ποιμνfου του καΙ 1l Εσχάτη αϋτοϊi Ενδεια &φ~ ένΟς καl ό 
φανατισμΟς τ6Jν Τούρκω\' &φ' έrέρου συνετέλεσαν cίJστε να διαμείνη είς την 
'Έφεσον βραzU μόνον διάστημα, &πΟ τού fτους 1340 μέχρι τοϊJ 1343 9

• Τ φ 

1340, κατ<λ nlv πρΟς 'Έφεσον πορείαν του, διεΗtΟΟν Εκ Σμύρνης, κατώρ-8-ωσε 
να γίνu δεκτΟς ύπΟ τού "Αμοl>ρ χαί, Εξευμενίσας αϋτΟν διU πλουσίων δώρων, 
ελαβε συστατιχΟν γράμμα πρΟς τΟν &δελφόν του Χιδi)ρ μπέη ν, δστις διψκει 
τΟ νοτιοδυτιχΟv τμfιμα τοϋ Εμιράτου. Ό Χιδ1lρ μπέης ήτο διοιχηηlς τfiς 

"Εφέσου καl κατα tiJν Επίσκεψιν τού "lμπν Μπαττούτα, 11τοι έπη! Εrη πρΟ 
τlϊς &φίξεως τοϋ μητροπολίτου Ματ/Jαίου. ΆπΟ τΟν Ματitαίον πληροφορού· 
μεΗα δτι ό vαΟς του CΛγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, μεταβεβλημένος είς 

τζαμί, Ε.χρησίμευσεν Εν μέρει ώς δπωροφυλάκιον \ πράγμα δπερ μαρτυρεί 

Ωτι καl ό μουσουλμανικΟς πληDυσμΟς τfις Έφέσου δΕν ήτο μέγας. 
Μετa τi}ν 'Έφεσον, δ 'Ίμπν Μπατrούω Επεσκέφ!Jη τi}νΣμύρνην (Γιαζμίρ, 

τουρκ. Ίζμίρ), <<μεγάλην πόλιν, παράλιον χατα τΟ πλείστον Ερειπωμένην>> ". 

Έκεί ό ΆμοVρ μπfη; Εσπευσε πρΟς συvάντησίν του, &ργότερα .δΕ άπέστειλεν 

εlς αύτΟν δώρα καl ε>.ληνα δούλον Ονόματι Νικόλαον. Είναι γνωστΟν δτι ό 
'ΑμοUρ μΕ τΟν ίσzυρΟν στόλο ν του Επανειλημμένω; Επέδραμε κατα τών ηlσων, 
τiϊς fνtειρωτικlϊς •Ελλάδα.; χαl τό:'Jv περιχώρων τ(ις Κωνσταντινουπόλεως. 

~Επιχειρών παρέχβασιν πρΟς εποχi)ν μεταγενεστέραν, ό περιηγητfις μνη· 

μονεύει τΥιν Εν fiτει 1344 γενομένην f:πίiJεσιν τών Λατίνων κατU. της πόλεως 
τfiς Σμύρνης, τi)ν Κ<ιτάληψιν αύτΎϊς 6 , καl τΟν φόνο-ν τοϋ ~ ΑμοUρ τέσσαρα ετη 
" ' ' ' " ' ' ' ' δ '> ' ' S 1 - ' 'Η ') αργοτερον, κατu την αποπειραν του να εκ ιωζη τους εισι ο .εις . πο .ις 

παρέμεινεν είς τclς χείρας τών Φράγκων μέχρι τοϋ 1403, δτε κατελήφ-θη ύπΟ 

J Miklosiclι-Mίiller, Acta et dίplomata, Ι, 149. 
2 Μ i k 1 ο s i c lι- Μ ίi 11 e r, Acta et dip1oιnata, Ι, 235. 
3 Βλ. Β έ η,,, "Εν&' δ.νωτ., σ. 31. 
4 Βέης, "Εν&' &νωτ., σ. 29. 
s Yoγages, Π, 309-310. Πρβλ. καl Miklosich-Mίί1ler, Acta et 

diploιnata, Ι, 92 · 95. 'Ωσαύτως, τi]ν μαρτυρία'\' τοϋ Ματ-&αίου. Βέης, "'Εν&' 

άνωτ., σ. 28. 
'Γρηγοράς, !Γ' 13(!!,689). Καντακουζηνός, Γ' 68(11,420). Πρβλ, 

Η e yd, "Εν&' δνωτ., Ι, 539. 
'Γρηγοράς,!<;"' 6 (Π, 834). 

ΕΠΕΤΗΡl~ E1ΆJPEJA1; ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ "ΕτΘS ΚΒ' 10 
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τών Μογγόλων τοϋ Ταμερλάνου. ~Ενδιαφέρον είναι Οτι δ "Ιμπν Μπαττούτα 
έγνώριζεν δτι nlv έχστρατείαν κατιi τΥjς Σμύρνης ύπεχίνησαν oL Βυζαντινοί, 
οϊrινες «&πεrά&ησαν ε'Lς τΟν πάπαν, ό Οποίος διέταξε τοUς ΧριστιανσUς της 
Γενούης καl τtiς Γαλλίας να έπιrεi1οUν, δπερ καl έyένετο, και αύτΟς ο-δτος Ο 
πάπας άπέστειλε στράτευμα έκ Ρώμης>> 1• 

Βορειοανατολικώς τfις Σμύρνης 1l Λίαγνησία (τότε Μαγηlσιγια καλοu
μένη, νίίν δΕ Μriνισα) Ύιτο 1'1 fδρα τοϋ ήγεμόνος Σαρουχάν, μετα rοϋ Οποίου 
ό "Ιμπν Μπαττούrα συμτcροσηυχ1l&η εlς τΟ τέμενος της πόλεως 2 •• Μετ& μιας 
fιμέρας παραμονl)ν εLς Μαγνησίαν, &φίχ{}η είς τi)v Πέργαμον (Μπάργαμα, 
Μπέργκαμα), Ύ}τις dvijκεν εLς τΟν Γιαξii Χάν, γόvον του ο'ίκου Καρασfj 8 • eH 
παλαια πόλις fίτο σωρΟς Ερειπίων, «άλλ' ύπfjρχεν L<ΊχυρΟν φρούριον Επl τfjς 
κορυφijς τοϋ λόφου». Ε1ς το Μπαλίκεσερ (Παλαιόκαστρον), όyδοήκοντα περί· 
που χιλιόμετρα βορειοανατολικι.Ί)ς; τfiς Περγάμου, Εβασίλευεν ό Ντεμlρ Χαν 
(Ταμηρχάνης παρι1 τc'Q Καντακουζην(ρ), τΟν Οποίον ό "Ιμπν Μπαττούτα, dγνω
στον δια ποίους λόγους, δΕν συνεπάι~ησεν 4 • <<(Η πόλ,ς>>, λέγει, <<Υlτις Εκτί· 
σ{}η UπΟ τοϋ πατρός του, προσείλκυσε μέγα πλfjftoς φαύλων &ν{}ρώπων, διότι 
κατα τΟν βασιλέα εlvαι καl οί ύπ1lχ.οοι>>. OUx ήττον Ομως δ περιηγητf!ς δΕν 
παρέλειψε νU Επισκεφθiϊ καl τΟν <<&vάξιον» &ρχοντα, άπΟ τΟν όποίον έδέχ&η 
μεταξωτΟν μαvδύαν ώς δώρον. 

·ο Σαρουχάν, δ Γιαξfj, καl δ Ντεμlρ Χαν είχαν άξιολόγους ναυτικι1ς 
δυνάμεις, &λλ~ ό ΚανταχοuζηνΟς αναφέρει δτι «τών κατ& τfιν ~Ασίαν σατρα
πών ό δυνατώτατος ..... [ήν] ~ΑμΟ'Uρ ό τοϋ Ά'ίrίνη» 5 , 'Ο ΚαντακουζηνΟς 
συνiiψε συμμαχίαν μετ' αVτοϋ καi ελαβε σημαντικfιν βοήι<}ειαν κατα τΟν πό?.ε
μον Εναντίον του 'Ιωάννου τοϋ Ε' 6 , 

'Ανατολικώς τfiς ήγεμονίας τού Καρασiϊ Εξετείνοντο αί κτήσεις τών 
'σ&ωμανών. ·ο ~Ίμπν 1\ίπαττούrα Επεσκέφ{}η τfιν Προϋσαν, πρωτεύουσαν 
τοϋ Ό&ωμανικοίι Κράτους, τfιv όποίαν Ενε-&υμείτο δια τfιν Εμπορικήν της 
κίνησιν, toUς δ;ι:ωριΟνάς της, καl τά Lαματιχι1 λουτρά της. ~Επίσης ένε-θυ
μείrο τΟ μαυσωλείον τοϋ αρχηγέτου χαl Επωνύμου 11ρωος τών ~0-&ωμανών, 
τΟ Οποίον ήτο παλωΟν βυζαντινΟν ναfδιον 7

, «Σουλτάνος τfjς Προύσης>>, 

1 
Voyages, ΙΙ, 311. Βλ. Ch. Diehl, R. Guilland, L. CEcoiιomos, 

R. G r ο u s s e t, L 'Europe orientale, Παρίσιοι 1945, σ. 588 · 589. 
2 

Voyages, Π, 312. Ύπό τό εξελληνισμένΩν- Ονομα Σαρχάνης &,•αφέρεται ύπό 
του Γρηγορα, Ζ' 1 (!, 214). 

8 νoyages, ΙΙ, 315. nρβλ. Καντακουζηνόν, Γ' 10 (Π, 70). 
4 Voyages, ΙΓ, 3!6. 

'Καντακουζηνός, Γ'7 (1!,55-56). Πρβλ. Γρηγορ<Ίν, H'1l(II, 351). 
'Καντακουζηνός, Γ' 56 (Π, 314·346), Γ' 63 (!!, 383), Γ'64 (!!, 392), 

Γ' 86 (11, 532). Γ ρ η γ ο ρ α ς, !Β' 1 (Ι!, 59ί), !Γ' 4 (Π, 649). 
1 Voyages, ΙΙ, 317 ·i:\22. 
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λέγει, <<είναι ό ~Ιχτιγιαρεδδlν ΌρχΟ:ν μπέης, υtΟς του Όσμαντζίκ (= τοίί 
μικροϋ Όσμάν). ΕΙναι ό Lσχυρότερος τών τουρχομάvων βασιλέων καΙ δ πλοU
σιώτερος εLς χρήματα, γαίας, καi στρατιωτικι1ς δυνάμFις' κατέχει σχεδΟν έκα. 
τΟν Οχυρά, τιl: όποία συνεχώς Επι{}εωρεί καi Επισκευάζει>> J, Πρlν &ναχωρήσn 
Εκ Προύσης ό "Ιμπν Μπαττούτα, παρηχολούί}ησε -8-ρησχευτικi)ν τελετi)ν τiiς 
Άδελφόrητος tιί)ν Νέων, κατΟ: η)ν Οποίαν ελαβον χώραν Εν-θουσιαστικαl 
Εκδηλώσεις κα1 χοροl {1πΟ rfιν Επ1lρειαν μυστιχοπα-3οίiς έξάρσεως 1 &κριβώς 
δπως {tQ: συνέβαινε καl μεταξiι τών Μεβλεβιlδων τού 'Ικονίου. 

·ο ~ΟρχΟ:ν εrυχε ν' &πουσιάζu &πΟ τΥιν ΠροUσαν. Ό ~Ίμπν Μπαττού.τα 
τΟν συνήντησεν εLi; ηlv Νίχαιην (Γιαζνίκ, τουρκ. Ίζνίκ), flτις ήτα τρόπον τι να 
tl δευτέρα πρωτεύουσα τού ΌΒωμανικοϋ Κράτους. ~ο περιηγητfις παρετήρη_~ 
σεν δτι τα βυζαντικr1: τείχη τ-ϊiς πόλεως διεσώζοντο εlς &ρίστην κατάσrι:χσιν, ή 
δΕ περιβάλλουσα αUτα τάφρος 11το πλήρης ϋδατος. Κινηταl γέφυραι ΟΟδιlγουν 
πρΟς τας πύλας 2

• τα πάντα έδείκνυον δτι 1i πόλις είχε παραδο-θfι χωρlς νii 
προηγηΑij σοβαρος &γων περi τa τείχη. Άπiι βραχu χρονικον τiiς σύλλογijς 
Λάμπρου-~ Αμάvτου s, άνiiκον είς τΟν ΙΔ' αLώνα, μανirάνομεν δτι οί 'Ο{}ω. 
μανοl κατέλαβαν nlν Νίκαιαν <<μηνl Μαρτίφ β' ίνδικτιώνος ιδ' 1'1μέρg ΣΟβ:
βάτφ, !!τους ςωλ&'» (= 1331), δηλαδl) δύο περίπου ετη προ τ;jς aφίξεως 
τοϋ μαροχηνοίi περιηγητού. Κατα nlν διαμονήν του έv τfi πόλει, διαρκέσα~ 

σαν τεσσαράκοντα ή μέρας, &ντελllφ-8-η ό 'Ίμπν 1\ί:ιταττούτα nlν μεγάλην Sκτα· 
σιν τfις Ερειπωμένης πεgιοχiiς καl τΟ όλιγάριΗμον rών κατοίκων. Οί διαπρε
πέστεροι κάτοικοι ήσαν μία Εκ τών συζύγων τού Όρχι1ν καl Ετερον πρόσωil' 

πον δνόμαtι Άλαεδδίν, <<ό νομομα{}ής, ό Lμάμης, ό εϋσεβης προσχυνηηΊς 
Άλαεδδίν άς- σουλταν- γιουκί>> 4

• ·ο άνfιρ ούrος Επεδαψίλευσε φιλοφρον1lσεις 
εΙς τΟν Clραβα ξένον καl συνώδευσεν αUτΟν κατα nlν Επίσκεψίν του παρii τii 
συζύγφ του Όρχάν. ·ο περιηγητής, δστις συν1l{}ως προσfχει τας συγγενείας 
μεταξiι των τούρκων 1iγεμόνων, δΕν αναφέρει δ τι δ. ~ Αλαεδδ !ν ή το &δϊ:λφCς 
του Όρχάν. Κατα τf]ν Επικραηlσασαν δ&ωμανικfιν παράδοσιν, ό άδελφΟς 
τοίί ~Ορχάν, καλούμενος ~Αλαεδδίν, ύπi;ρξεν ό πρώτος βεζύρης τών Ό3ωμα· 

~ Td «έκατΟν όχυριi:. εtναι τρόπος τοϋ λέγειν, δπως ενδέχεται να εΙναι καί ή 
f:κφρασις ~πόλις μεγάλη καi ιiκμαία». Ό σύγχρονος τοϋ "Ιμπν Μπαττούτα Σεχα
μπεδδίν &λ- Ούμαρij, δστις δΕν επεσκέψ&η τi]ν ΜικρCι.ν 'Ασίαν &λλό. συV-έλΕζέ"--το 
ύλικόν &πΟ ταξιδιώτας, αναφέρει με τήν αύηlν προχ'είρότητα δη ό •σρχάV κατεϊχε 
<πεντΊ]κοντα πόλεις καl ετι μεγαλύτερον &ρι&μΟν Οχυρών, κα-&00ς και τεσσαράκοντα 
χιλιάδας ίππέων». F. Τ a e s c lι n e r, Al-Unιari's Bericht ίiber _Ana.tolien'; Λει
ψία 1929, σ. 42. Μετάφρ. Ε. Quatι·emere, Notices et Exttaits .. des Manιtscrits 
de la Bibliotheque du Roi et autres bibliotheques, ΧΙΙΙ (1838-), 364; 

2 Voyages, ΙΙ, 323. 
s Βραχέα Χρονικά, 'Α{ΗΊναι 19Β2, σ. 46. 
4 Voyages, Π, 324. 

,, 
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νών καl ε'ίσιlγαγε κεφαλαιώδεις μεταρρυfl-μίσεις, μεταξυ Ciλλων καl τtlv κοπiιν 
άργυρών νομισμάτων ι. "Εξ άργυρών νομισμάτων συνίστατο καl τΟ δώρον 

φιλοξενίας, τΟ όποίον Εστειλεν ό "Ορχαν είς τΟν "'Ιμπν Μπαττούτα κατU τi)ν 

Cίφιξίν του είς Προϋσαν 2
• 

Μετ& τΎιν Νίκαιαν, Ο περιηγητης διέσχισε τΟν Σαγγάριον ποταμόν, έπι

β~βασ3·εl~ σ7:εδίας ,συρομένης' πρΟς nlν Οχ1q,ην, καί, άφοϋ διενυχτέρευσεν ε1ς 
την κωμοποΛιν Καβαιαν (Καβ•για, σημ. Γχέ"ίβε), eπορεύ{}η ε!ς Γενιτζέ ε1ς 

τfιν &νατολικΥιν έσχατι&ν του "σθ-ωμανικοϋ Κράτους, φιλοξενούμενος πά~τοτε 
~πΟ των "Aχii s. ΤΟ μόνον μέρος Όπου δΕν εύρε παράρτημα τiiς "Αδελφότητος 
ωvομάζετο Καϊvίκ, περl τοϋ όποίου παρατηρεί~ : <<Κατοικεlται fJπO άπίστων 

Ρωμ~ίω; ι·~λλήνων]' διατελούντων υπο μουσουλμανικ1Ίν προστασία;v I ύπάρ
χει δε μια μονον οίκία μουσουλμαvιχ1Ί καl αUτ:i) &.νήκει εLς τοUς διοικητ&,.. 

;ιον Ρωμαίων>>. ΟUτω ήvαγχάσ-θ,η να διανυκτερεύσu fJπO την στέγην γραία; 
Ελληνίδος, f}τις Υι&έλησε να πωλήσn είς αUτΟν μεγάλην ποσότητα κρόκου 

{σαφρα), τούτου 5ντος του μοναδιχοϋ προ·ίόντος τοϋ χωρίου. 

"Η τελευταία δ&ωμανικfι πόλις, t)Ίν όποίαν έπεσχέφ\Jη ό 'Ίμπν Μπατ-

' ' ' Μ δ :ο~τα, ητο η ο ρηνfι (Μουτουρνοϊi) 5
• Kaf}" όδΟν αUτΟ; και Ίi συνοδεία του 

υπεστησαν πολλCις ταλαιπωρίας, Εγκαταλειφ{}ένπς ύπό τοϋ όδηγοϋ των εϊς 

μέρος άχατοίκηtον, Ενψ Επιπτε πυχνi) χιών. Τέλος κατέφυγον εΙς μουσουλ

μανικΟν μονασtJlριον, Εν&α Ετυχον περιιΊ-άλψεως. 

Δέκ~ :]μέρας, μετ<'< tllV Μοδρην1)ν sφι'1ασαν εlς Κασταμώνα (Κασταμού
νιγια), με ενδιαμεσους σταΗμοUς είς Μπολοii και Γκερεντέ 6

• ~Η πατρlς τών 

Κομνηνών αύτοκρατόρων μαν-ι'1·άνομεν δτι f!το και τότε <<μεγάλη καl &ραία 

πόλις, δπου τα άγα{}c~ εlναι dφftονα και α'!. τιμαί των εlναι χαμηλότεραι η 

ά~λαχ?ϋ», f)το δS έδρα του Σουλ{ίμCtν Πατισάχ, Οστις έδfχ{}η .τΟν περιηγ~τfιν 
ευμε~εστατα ~χαl Εχάρισεν είς αύτΟν λευκΌν ϊππον καl U.λλα ήγεμο'\'ικCι δώρα 1. 

Η Σινωπη (Σάvουμπ, τουρκ. Σινόπ), &πΟ τΥιν όπο(αν ό περιηγηηΊς άπε

χαιρέτισε τr)ν Μικραν Άσίαν, Εκυβερνάτο ύπΟ τοϋ υ'Ι.οϋ τοϋ Σουλε'ίuάν 

~r_!λπραfι~ μπέη s. ·Η πόλις Υιτο καλώς &χυρωμέ,·η xal Εφρουρεlτο ύπΟ ιΌχυ~ 
~α~ ~υνα~εως. Πλησ~ον τfις Σινι6πης ύ;τfιρχον Ενδεχα χωρία χατοιχού-μενα 
~πο Ελ~ηνων. Μετα τεσσαραχονθ·ήμερον Εν αύτfi παραμονήν, fπεβιβάσ-θη 

ελληνικου πλοίου, καί, διασχίσας τΟν ΕUξεινον Πόντον ύπΟ δυσμενείς και-

ι Βλ. Γεωργιάδην Άρνάκην, 'Έν&' άνωτ., σ. 164-172. 
2 Voyages, ΙΙ, 321. 
a Αfιτό&ι, σ. 324- 326. 
" Αύτό{}ι, σ. 328. 
b Αύτό{}ι, σ. 329. 
6 Αύτό&ι, σ. 339. 
1 Αύτό{}ι, σ, 342. 343. 
~ Αύτό{}ι, σ. 34-8. 

• 

'Η :τε(ιιΊlγησις τού "Ιμπν ~lπαττούτα άνCι η'-:ν :Μικρ&.\' 'Ασία\' 149 

ρικti; συν&Λκας, εξηλ&εν οίιχ.l μακριiν του Κέρτς, τοϋ &ρzαίου Παντικα
παίου, είς η1ν Κριμαίαν. 

Παρ~ δλα τα Ελαττώματα, τα όποία Εσημειώσαμεν &νωτέρω, ή ίστορικfι 
σημασία τοίi βιβλίου του •1μπν Μπαττούτα είναι &ναμφισβ)lτητος. ~Η 
μικρασιατικiι περιήγησις, llτις Εγένετο κατα τα Ετη 1332 v.αl 1333, έπιβε· 
βαιώνει τΥιν έ&νολογικην &λλοίωσιν τiiς χερσονήσου, μη Εξαιρουμένων καl 
αύτών άκόμη τc7>ν δυτικών παραλίων της, καl συνάμα άποδεικνύει δτι χα{}~ 
δληv η)ν Εκτασιν ό πληΗυσμΟς εlχεν άραιω-&fι σημαντικίί.'Ις. Πόλεις U.λλοτε 
άχμαίαι Εφερον βα&έα τα 'ίχνη τΥjς φ1tοράς, την όποίαν fπροξένησαν ό χρό
νος καί οί dv\Jρωποι. Συγχρόνως παρι::τηρείτο έμπορικfι κίνησις είς ώρισμένα 
&στικα κέντρα, τα δποία ηύνοοϋντο ύπΟ τfις γεωγραφιχi1ς αύτώv {:Ι·έσεως καl 
εύρίσκοντο παρr) τας μεγάλας όδικc)ς άρτηρίας, ώς λ.χ. τΟ ~Ικόνιον, ή Λαο· 
δίκεια, 11 Προϋσα, ή Σινώπη. Τοϋτο δηλοί δτι 1'1 κατάστασις της Uπαί-&ρου 
παρουσίαζεν α'ίσθητην βελτίωσιν, llτις δεν είναι dσχετος μ€ τi1ν συνεπείq. τών 
πολέμων &.ραίωσιν τοϋ πληiJ'υσμοϋ. Οί Τοϋρχοι δfν Εκτισαν νέας πόλεις, πλi}ν 
τΥi; μνημονευθ-είσης ~ Αλαύας, άλλ~ έγκατεστάftησαν ά&ρόοι έντΟς των βυζαν~ 
τινών πόλεων, Ί.δίως Εκείνων α'ίτινες Εξελέγησαν ώς κέντρα τής διοικήσεως. 
Tfl Ονόματα τών περισσοτέρων πόλεων παρέμειναν ώς είχον έπl βυζαντινών 
χρόνων, παραφ\}αρέντα μόνον φωνητικώς εLς τΟ στόμα τώ'\' νέων κατοίκων. 

Μεγίστης σημασίας είναι τΟ γεγο,•Ος δτι &να πάσαν nlν χώραν διεκρί
vετο νέος &ρησκευτικΟς ζiiλος, ό ΜουσουλμανισμΟς έπεχράτει, Οχι πάντοτε 
δια τfjς βίας, ό δΕ ΧριστιανισμΟς ύπεχcδρει. ΜΕ Ελαφραν 5ντως συνείδησιν 
οί γηγενείς iιλλασσον τΥιν πίστιν των, δια να συμμετάσχουν των προνομίων 
τiiς άρχούσης τάξεως. Μουσουλμaνοι ι'1εολόγοι καl Άχij ύπijρχον ε1ς δλας 
τ& ς πόλεις καl διετήρουν στενΥιν έπαφΥιν μΕ τοUς ήγεμόνας. ~γ π Ο τΥιν ίδιό· 
τητά του ώς &εολόyου καl προσκυνητοϋ τiiς Μέκκας, ό "Ίμπν Μπαττούτα 
έγίνετο εύμενc7)ς δεκτΌς καl Ετύγχανε φιλοφροηlσεων, t()ς δ;rοίας βεβαίως &α 
έζ1lλευεν ό σύγχρονός του μητροπολίτης ~Εφέσου Ματ&αίος ό Φιλαδελφεύς. 
Γενικ&ς Εκ τiiς άφηγήσεως τοϋ .. Ιμπν Μπαττούτα Ενισχύεται ή dποψις δτι ό 
~ΙσλαμισμΌς ώς κοινωνικΥι Οντότης δΕν €στερείτο άφομοιωτικfiς δυνάμεως 
ίκανfις ν& έξουδετερώση τΟν ΕλληνοχριστιανιχΟν παράγο,,τα, &.φοϋ προηγου
μένως δι& των τουρκικών δπλων έζηναγκάσΊ1'ησαν αί δυνάμεις τοϋ Βυζαντίου 
ν& ύποχωρήσουν έντεϋΗεν τών Στενών. Κατ~ &κολου-θ:ίαν, πάσα προσπά-ιtεια 
να έξηγ1lσωμεν τΟ μέγα ίστορικΟν φαινόμενον τiiς πτώσεως τiiς Βυζαντινiiς 
Αύτοκρατορίας πρέπει ..,~ &ρχίζυ &.πΟ μίαν βαιq,υτέραν κατανόησιν τiiς συγ
κρούσεως πολιτισμών έπl τοϋ Εδάφους τfις Μικράς ~Ασίας, τiΊς χώρας Ύ}τις 
άνέκαftεν ύπfιρξεν άφ~ ΕνΟς μΕν γέφυρα πρΟς διέλευσιν λαών, στρατών, &γα· 
-&&ν, καl πνευματικί:Ον ρευμάτων, άφ" έτέρου δΕ πεδίον μάχης δια τΥιν Επι· 
κράτησιν τοϋ ίσχυροτέρου. 

Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΝΑΚΗΣ 



ΤΟ ΧΙΑΚΟΝ ΠΟΛΠΕΥΜΑ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ 

ΤΟ χιαχΟν πολίτευμα, δσον ΕγΟΟ γνωρίζω, διΞν διέφερε γενικώς Εν πολ
λοίς τών πολιτευμάτων, τα όποία είχαν γίνη παραδεκτ& ύπΟ τών Τούρκων 

καl Εκυρώ{}ησαν έπισ1iμως εlς Cί.λλας πόλεις καl νήσοι•ς. Είναι γνωστόν, καl 

ελέχ-&η πολλάκις, δτι οί Τοϋρκοι Εχαμνον διάχρισιν μεταξU τόπων κατακτη· 

ι}έvrων καl τόπων ~κουσίως Uποταχ{)·ένiωv. TcJ: δορυάλωτα μέρη ε1χον να 
c ' - - ") ' ) ' υποφερωσιν ο ,ην την σκ ,ηροτητα τών κατακτητών, Ενώ τα έκουσίως η είρη-

νικώς στέρξαvτα να ιJποταχ-&ώσιν είς τοUς Τούρκους διέσωσαν τα μέχρι τότε 

προνόμια αύτών η Επεκύρωσαν ταϋτα. 'Ε;τειδη δΕ ή Χίος δέν Uπετά~{}η εLς 
το,υ-ς Τούρκους τ(Q 1566 κατόπιν αlματηρίiς &ντιστάσεως, &λλ& καλfi 13ελ1iσει, 
:θα καταλέξωμεν καl α1Jη1ν είς τους τόπους, οί όποίοι διεηlρησαν τα πάτρια 
προνόμια. Λέyοντες τα πάτρια, Εννοοίiμεν τα Ισχύοντα έπl τ11ς 1lμετέρας βασι
λείας «-&έσμια νόμων>>, τΟ: όποία και uύτα πάλιν Ύισαν δπότοχα, η λείψανα 

-Υι διαμόρφωσις-δΕν ήξεύρω ποίαν λέξιν πρέπει νΟ: προχρίνη τις-προηγου
μένης καταστάσεως, εlς τΥJν-όποίαν πρέπει &ναγκαίως ,.α dνατρέtωμεν. ~Επειδη 

·δf. εlναι tlμίν ό λόγος περl ένΟς καl μόνου τοπικοϋ αUτοδιοι~ητικοϋ συση1-
ματος, ίJα είναι &νάγκη να Εξετάσωμεν, Εφ" δσον μ(iς Επιτρέ][ουν τούτο α~ 

πηγαί, nlν dρχικ1lν μορφΥ)ν τοϋ Χιακσυ πολιτεύμαiος, δια να &ντι/,ηφ-Dώμεν 
τCtς διακυμάνσεις καl μεταπτώσεις του καl φθ-άσωμεν σϋτως είς τΥ)ν τελευ

_ταίαν του έπl Τουρκοκρατίας διαμόρφωσιν. 

Παλαιοτάτη μορφη καl τσϋ Χιακοϋ πολιτεύματος ήτο tl βασιλεία καl 
πρώτος μυ3--ολογούμενος _βασιλεUς τfjς Χίου των μινω'ίκ&ν χοόνων ό ΟLνο-

, Cf '-' I 

πιων, οστις Εν τίi λα'ίχΏ παραδόσει συγχέεται πρΟς αVτΟν τΟν ΔιόνυσΟ'ν. Κατα 

τοUς όπωσδt1ποτε ίστορικοUς χρόνους, Εχομεν Εν Χίφ δύο βασιλείc, ώς καl Εν 

-Σπάρτη, κληρονομικούς, ών δμως άγνοοϋμεν τα Ονόματα τών -γtνών, Ενώ 
γ~ωρίζομεν πολλών ϋ.λλων χιακων γενών τΟ: Ονόματα Εξ έπιγραφικών κει
μενων. 

Είς τΟ σημείον τοϋτο πρέπει να τονισ8fj η μεγάλη συμβολ1Ί τοϋ πατρός 
μου ε(ς τΥ)ν Π(Jλαιαν Μινω'ίχΥιν ΧιακΥ)ν ίστορίαν, δια τfίς αναγνώσεως και 

σχολιάσεως πλουσίων Επιγραφικών κειμένων, τα όποία δμως δΕν ηlιτύχησεν 

Ολα να έκδώση καl έρμηνεύση ό 'ίδιος, διότι τΟν προέλαβεv ό -θ·άνατος,· Εξέ
δωκα δ' δμως Εγώ, &τε~.έστερον βεβαίως, &λλU πάντως έξέδωκα είς τιμΥ)ν τοϋ 
Ονόματός του διCι τU.ς πολυετείς Ερεύνας του κal κόπους. 

'Η μεγάλη α~τη συλλογι\ Χ ιαχών καΙ Έρυι~ρα·ίκών έπιγραφών έξεδόiiη 
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είς τόμον 400 σελίδων, δαπάνη τfίς έν 'Α-θ-ήναις ~Επιστημονικfίς "Εταιρείας 
τψ 1908, τύ προτάσει τοϋ σεβαστοU μαι κα&ηγητοi• καl &ειμνήστου Γεωρ

γίου Χατζιδάr.ι. 
'ΑπΟ τα Επιγραφιχc'.ι. κείμενα τi)ς τε Χίου καl τiiς Εναντι αlJτfις γείτονος 

πόλεως τών "Ερυθ-ρών, συνάγομεν ίκανCt;- είδήσεις περί τε τού πολιτεύματος 
αύτών, &λλ" ίδίg καl περl τών νομο-θ-εσιών καl τών -θεσμών τών δύο &δελφών 
ίωνικών πόλεων, αί όποίαι διείποντο σχεδΌν 1Jπ0 τών αυτών νόμων καl Ηtί
μων. Λέγω έ-θίμων, διότι καl ταύτα ε1χον τΥ)ν θέσιν των είς Εκαστον πολί
τευμα χαl δι" δλου τοϋ έ3νικοϋ βίου Εφ&ανόν πως είς -θ·έσιν νόμων. Αύτοl 
οί λεγόμενοι ϋ.γραφοι νόμοι, Υ\σαν φαίνεται Επl τών παλαιών σημαντικΟί. 

Δια να Επανέλflωμεν είς τΟ πολίτευμα, μη λησμονήσΟΟμεν δrι, πρΟ τiiς 
παρεκβάσεως, ε'ίχομεν σταθfί εlς τα γένη. τα γένη αύτα δΕν ήσαν Εντελώς δπως 
τα τiϊς "Αττικfίς, δλλιΧ φαίνονται μάλλον ίερατικά, άν μ1l κληρονομικά, σχε~ 
τιζόμενα μΕ η1ν ύπηρεσίαν ένΟς Θεοϋ. ~Οvομαστόταται τcί>ν χιακf'ίJν παλαιών 
τούτων γενεών, είναι οί Κλυτίδαι, οί Εlιρυπυλίδαι, οί Τοττείται, οί Χάλι!ζοι 
κ&λ. Τούτων προίστατο γενάρχης άπΟ τοίι Οποίου έλαμβάvετο δ ίεροποιΟς 
τοίi πολιτεύματος, δστις είς τΥ)ν μεταγενεστfραν μοοφηv αύτοϋ διεδfχι1η τΟν 
βασιλέα. ~ΕκτΟς τών γεJJών ήσαν καl αί φυλαί, ϋ.λλη διαίρεσις &ξιόλογος, 
έμφαίνουσα τΥ)ν προέλευσιν τώv κατοίκων. Αί φυλαl φαίνεται δτι ήσαν πέντε, 
αύται δ" Εδιδον τα μέλη της γερουσίας. 

Γερουσία εlς τοUς παλαιοUς χρόνους δΕν &ναφfρεται Εν Χίφ ύπΟ τ~ όνομα 
τοϋτο, &λλα σώμα γερόντων, 1} σύνοδος πVν πρεσβυτέρων ή έδρεύουσα είς τΟ 
πρεσβυτικόν, ώς &ναφέρεται εlς τα κείμενα. "Η σύνοδος αϋτη τών πρεσβυ
τέρων Εκαλείτο καl <<f1yέλη τών πρεσβυτέρων». Γερουσίαν όνομαστl Εχομεν 
μόνον κατα τοltς ρωμαϊκσUς χρόνους. Έκ τfjς συνόδου τών πρεσβυτέρων 
ήσαν oL πρόβουλοι, &νάλογοι πρΟς τοUς Εφόρους τiiς Σπάρτης, α\Jτοl δΕ 
παρεκά&ηντο εlς τΟ έν Πανιωνίφ συνέδριον τι:ίJν ~Ιά)νων ώς &.ντιπρόσωποι 
τiiς Χίου καl δ)ς δικαπταί, πρώτος δΕ πρόβουλος 1Jπiiρξεν ό παλαιότατο; βασι
λεUς c,'Εκτωρ, τιμfις Ενεκεν, ώς έξιωνίσας Επιτυχώς τΥ)ν νiiσον δια τiiς Εκδιώ
ξεως η υποταγfις τών Καρών καl "Αβάντων, ών οί μΕν πρώτοι ήλ{}ον Εκ 
Καρίας, ο\ δεύτεροι δ' έξ Ε~βοίας. 

Είς τCις έπιγραφι1ς βλέπομεν καt φράτρας, Οχι φράτρας, ι:Ος έν Άττικίi, 
&λλα φράτρας Ομοτέχνων, t}τοι συντεχνίας, αί όποίαι έν Χίφ ήσαν πατρωνυ~ 
μικαί, διότι δΕν πρέπει να λησμονώμεν δτι καft" ilν έποχΥ)ν Εγράφησαν 
τft -θ-έσμια Εκείνα, αί τέχναι ήσαν κληρονομικαί. Είναι ή άρχ1) τών άδελφά
των, Επομένως τών συντεχνιών. Εlς μίαν έπιγραφΥιν εχομεν &πόφασιν τών 
'Ερυf}ραίων χειροτεχνδ'JJ', οί Οποίοι στεφανούσι τοVς τάδε καl τάδε, Οπως 
{}δ. Επραττεν Εν σώμα ώργανωμένον. 'Έχομεν ϋ.λλην άπόφασιν τών ναυκλή
ρων Χίου, έξ ής πιστοϋται δτι παλαιοτάτη ήτο ή &ρχ1l τών συντεχνιών καl 
τών όμοτέχνων, οϊτινες Εν τφ συνόλφ ήσαν ι"u~ πρόσωπον νομικΟv μιάς κοι-
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νότητος, ώς ήσαν καt βραδύτερον &κριβώς αί συντεχνίαι μΕ τσUς μα'ίστορας 

και πρωτομαLστορας η προέδρους τών συντεχνιών. 

~Απ" άρχfiς τών ίστορικών χρόνων )1 Χίος ώλιγαρχείτο κατα προτίμησιν, 
κυρίως ένεκα τοϋ μεγάλου άριΗμοίi τών δούλων, &πιστεύτως μεγάλου. Ή 

δλιγαργία Ελαβε σχεδΟν τfιν μορφf]\' τiϊς τυραννίας, καl δη Εξ Οτου περιfiλ&εν 

η νlϊσος είς την Uποταγ1)ν ήμετέρων τε καΙ ξένων κατU καιρούς. Κατό. τοl1ς 

ΒυζαντινσUς χρόνους {J Ολιγαρχία ιJπήχΗη ε'tς την βασιλείαν, πρώτος δ" Εκ 

τών γνωστών ήμίν μεσαιωνικ!:σν &:ντιπροσώπωv τΥjς Χίου, ό "Ιωάννης Καλό

{}ετος εlναι καl δ πρώτο; Εντολοδόχος τών Χ ίων. Δει1τερος μετα τοίίτοv εΊναι 

ό Ίωάννης Ζυβός, δ τοπάρχης τilς Χίου κατα τΟ 1346 ό καl παραδοUς την 

νfiσov μετCι μακρUν &ντίστασιν τοίς Γενοάταις, δυνάμέι εl.δικi)ς συμφωνίας. 

Ταύτης Ομως μη τηρη{}είσης--γνωση) εlναι ή τύχη η ταχεία 11 βραδείd τών 
μετα τού ΕχΗροϊJ συναπτομένων συv{}ηκών η σι•μβάσεων-ό ~Ιωάννης ΖυβΟς 

ως πληρεξούσιος τών Χίωv μεταβαίνει παρι:Χ τι$ βασιλεί, ϊνα Ενερyήση περl 

άπαλλαγiΊς τΥjς Χίου άπΟ τοϋ ξενικού ζυγοί\ &λλα μία του γενναία &πόπειρα 

κατα τΥjς τετειχισμένης πόλεως τfίς νήσου άποτυγχάνει, πίπ!ει δε αυτΟς ήρω"ί

κώτατα πρΟ _τών τειχών τfίς πόλεως. 
Μόλις Ετακτοποίησαν o'L Γενοάται τα Εν Χίφ, είδαν ηlν &νάγκην της 

Εξομαλύνσεως τών μετα τοϋ ΒυζαντιvοU κράτους ζητημάτων των, δι~ δ διώρι~ 

σαν άντιπρόσωπόν των μόνιμον Εν Κωνσταντινουπόλει, δ Οποίος ώνομάσ{}η 

consul η κοινώς cοηsοle=πρόξενος καl ώς τοιοUτος έλαμβάνετο είς τών 

γενοατοχίων τών έγκατεστημένων Εν Γαλατq, πολλάκις Ομως εiς Εκτάκτους 

περιστάσεις άπεστέλλετο καl εlδικΟς Εκ Χίου. ΤΟ πρdγμα είναι σαφέστερον 

κυρίως κατα τοUς περl καl τοUς μετcΧ ηΊν Ciλωσιν χρόνους, Οτε καl Ονόματα 

πολλα γνωρίζομεν τών τοιούτων πρεσβευτών και προξένων τΎjς Χίου Εν Κων· 

σταντινουπόλει. 

Θα φανΌ, 'ίσως, Ciσχετος η ερευνα περl τοϋ i1εσμου τούτου-ας τΟν Ονο
μάσωμεν οϋτω-τοU αντιπροσώπου της Χίου, &λλU. είς τfιν &ρχ1Ίν ταύτην 
τΥιν παλαιαν δέον νCι {}εμελιώσωμεν καl τΟ άξίωμα τών έπl Τουρκοκρατίας 

άρχόντων αντιπροσώπων τiiς Χίου, o't Οποίοι τότε &vομάσ&ησαν εφόροι 
~\ ~ , 
η επιτροποι. 

~a γενοατοχίος console είχε καl τfιν Εποπτείαν τών πλοίων καl τών 

Εμπορευμάτων τfiς Χίου, τα όποΤα &νέπλεον καl κατέπλεον τΟν Βόσπορον, 

·άλλ~ άπΩ τfίς Εγκαταστάσεως τ6)ν Τούρκων έν Κωνσταντινουπόλει, ώς κυριώ~ 

τερόν του εργον είχε να Εξομαλύνη τιΙς σχέσεις τfiς Χίου πρΟς τοUς Τούρκους, 

α'L δποίαι ησαv άπιστεύτου Ελαστικότητας καl Επl Γενοατώv άκόμη. (Ο Ετή~ 

σιος φόρος ύποτελείας, α't προστριβαl δια πλοία, πειρατείας, φυγάδας, άρπαw 

γιΙς κλπ. fισαν άτελείωτοι, περl δΕ τΟ τέλος τfiς Εν Χίψ Γενοατοκρατίας η 

-&έσις του άπέβη δυσχερεστάτη καl προβληματικ1l. 

"'Αμα τfl καταλήψει τΥ]ς Χίου ύπΟ τών Τούρκων, ό μΕν γενοάτης consol-e 
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παύει πλέοΥ ν ακούεται, όπότε χαl Εμφανίζεται Επl τiiς πολιτικiϊς τiϊς ηlσου 
σχη\•l}ς η πρόJtη άντιπροσωπεία τGJν νησιωτών &ποτελουμένη Εκ π~ντε &~'δρών, 
ίJJν οί μf:ν τρείς φέρουσι τΟν τίτλον τοϋ δεπουτάτου=άντιπροσωπου η βου· 
λευτο-ϊi, οί δΕ ϋ.λλοι δύο είναι &ντιπρόσωποι τiϊς έκκλησίας, ό μΕν τiiς Ορι1ο~ 
δόξου, ό δΕ τiiς δυτικiiς, οί όποtοι Ερχονται ε\.ς τfιν Κωνσταντινούπολιν δια 
νU. διαπραγματευ{}ώJι τΟ μόνιμον πολίτευμα τfiς ν1lσου, μΕ Ciλλους λόγους 
να Εξασφαλίσωσι τΟ:ς λεγομfνας προνομίας. 

'Αντιπρόσω:τος τότε τ)iς 'ίδικfίς μας Εκκλησίας ά1ρίσιΊη ό παπα Νεόφυτος 
Ι\'Ιοbινός, διότι" Επίσκοπο; τfJς νήσου δf::ν ύπf]ρzεν &::τΟ τfις γενοατικfις κατο· 
χf1ς, η:ϊηι δε δυτικών ό Τιμόι'tεος Γαριβάλδης, δ όποίος επαυσε Εκτοτε να 

' ' ' ~ ' "Ι ' δ ' ' 'β · - Τ ' 'Εκ των φερη και το επωνυμον ουστινιανης ια τον φο ον των ουρκων. · 
τριών ευγενών Χίων, οϊτινες, ώς άνωτέρω εΤπον, εστάλησαν εΊς Κωνσταντι
νούJtολιν, ήσαν δ "Ιωάννης Κορέσης, ό Λεονdρδος Μινδόνιος καl ό Λομέ· 
στικος Λάσκαρης. 

'/Αρχομαι άπΟ του τελευταίου, δκολουθοϋσα τΟ χριστιανικΟν άξίωμα Οτι 
«Εσονται o't πρώτοι Εσχατοι καl οί Εσχατοι πρώτοι». Ό Φραγκίσκος Δομέστι
κος, έκ μητρΌς Λάσκαρης, -δπο{}έτομεν δτι {}c} 8γενη18·η περl τΟ 1525 Εν 
Χίφ, πάντως εκ πατρΟς Δομεστίχου Ελληνος καl μητρΟς Ορθοδόξου έλλη
νίδος, Λασκαρίνας. 'Υποπτεύομαι Οτι Δομέστικοί τινες τlΊς Χίου {}U συν ε~ 
δέοντα διr) κηδεστίας πρΟς τσUς "Ιουστινιάνας, ώς βλέπομεν παρά τε τψ ΧΟπφ 
καl ώς αUn'1 Ελαβον άφορμΥ1'\' ν& Εξακριβώσω συναντήσασα πολλΟ: Ονόματά 
των διαοκοϊJντοc τοϋ ΙΖ' αίίί:'Jνο::: Εν τψ &ρχείφ τiiς Λατιν. Επισκοπf)ς Χίου. 
Οί Δομέστικοι itα Ί)σαν τότε και9ολικοt η, αν δεν ήσαν Ολοι, Π(ίντως ό κλάδος 
εL::: δν άνΥ]κεν ό Φραγκίσχος Υ]το, διότι cΤναι (J.παράδεκτον δρf)όδοξος Χίος ν& 
Εγ~νετο &ντιπρόσωπος τού Φιλίπ'που Β' της Ίσπανίας παρα τι$ Σουλτάνφ. 

"Ο Λεονάρδο; Μ ι νδόνιος, Εξοz.ον ίσtορικΟν πρόσωπον τοϋ ΙCί'' αίότνος, 
σπουδάσας Εν ~Ιταλίq. φιλοσοφίαν καl lατριχfιν καl ε\.ς δ.μφοτέρας διακρι{}είς, 
διFμενcν Εν Κωνσtαντινουπόλει σι~νεργασ3εlς μεη'ι. τοϋ ΟίκουμενικοU Πα
τριάρχου <Ιερεμίου τού Β' χαl διδάξας Εν τfl πατριαρχικύ σχολϋ. Έπιστολαί 
τινες αUτοϋ σQ1ζονrαι παρ<~ Κρουσ((J). 'Αναφέρεται ό &ν1}ρ συχνU. καl είς τΟν 
κώδικα τής Λατινικiϊς Επισχοπf]ς Χίου &ς I..,eonaι-do T\IIendoni nιedico 11 

medico Mendonι 
οι Κορέσαι η Κορέσιοι dν-I}ΚΟ'\' εlς μίαν &πΟ τΙ~ς παλαιοτάτας βυζαντινας 

οlκοyενείας τής νΊlσου, Όντες ί'iρχοντες παλαιοl χαl τιμαριοί:iχοι μέχρι του 1346, 

Οτ.ε Ύιλ&ον ot Γενοαται, πρΟς τους όποίους μάλιστα καl Ε:ιτολέμησαν yενναίως 
τότε οί Εκ τοU γένους των ΣfβασtΟς χαl Κu'Jστας, σύνδικοι, καl Μιχαήλ, μέγας 
σακελλά.ριος, συγγενείς Ολοι τοϋ ~Ιωάννου Ζυβοί:i, τοϋ τοπάρχου της Χίου, 
'ίσως δΕ καl συγγενείς τοί) Ηιωιλέως. Οί Κορέσιοι Εξησφάλισαν δΕ διCt τfις 
συμβάσεως πρΟς τοl,ς Γενοάτας πολλΓ1 οlκογενειακCt δικαιώματα, κτήματα, 
πύργους, κτήνη, &vf)·ρcδπους &ναyνωρισθ·έντες καl ως «Χρυσοβουλλάτοι>>, 1\τοι 
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κάτοχοι οΙκογενειακών χρυσοβούλλων. Τούτων απογονος ήτο ό ~Ιωάννης ό 
καl πι{}ανώς &ρχηγΟς τού &νατολικοίi κλάδου τfjς οlκογενείας, διότι ύπi}ρχε 
καl ύπάρχει &κόμη καl δυτικΟς κλάδος τciJv Χίων Κορέσηδων. Καl δ μΕν 
δυτικΟς κλάδος προσέκειτο, ώς εlκός, τοίς καθολικοίς, ό δΕ &νατολικΟς ήτο 
έχ3ρ0ς τούτων καl έπομέvως καl τών Γενοατών. ΕΊς ηΧς &ρχιΧς τού JCϊ' αίώ
νος Εκείνου δ πάππος τοϋ ~Ιωάννου, Ίωιiννης καl αύτΟς η Τζοβάνης, 1)τσ 
άρχηγΟς τοίί ο'ίκου καl &ντιπρόσωπος τfjς Βενετίας, είς δ &ξίωμα τΟν διεδέχ-θη 
ό υίός του Πέτρος, τοϋ όποίοu πάλιν υ'LΟς fιτο ό ήμέτερος έπi τfjς άλώσεως 
Ίωάνvης Κορέση;, πανίσχυρος, ώς εlπον, κυρίως δια τi}ν ε~· Κωνσταντινου
πόλει &έσιν του, διCι. ttΊv φιλίαν του τi}ν σrεν1)ν πρΟς τΟν πατριάρχην, πρΟς 
τοUς Ζυγομαλάδες, πρΟς τους Τούρκους. 

ΔΕν γνωρίζω άν πρέπη να φ&·άσωμεν μέχρι του σημείου έκείνου είς δ 
Εψ&ασαν οί Ίουσtινιάναι καl μερικοl &πΟ τους "ιστοριογράφους των, οϊτινες 
διισχυρίσ&ησαν δτι, δf)1Jεν, δ Κορέσης ούτος μΕ τΟ κόμμα του τΟ άντικα{}ο
λικΟv προεκάλεσε καl έπετάχυνε τi)v κατάληψιν τlϊς Χίου UπΟ τών Τούρκων, 
δια τών γνωριμιών του έν Κωνσταντινουπόλει, Ενίtα συνή-θως διέτριβε. "Αν 
συνδυάσωμεν καl. τi)ν άντιπροσωπείαν τiϊς Βενετίας f)ν είχε, δfν {}δ, δυσκο· 
λευ&ώμεν να τΟν δεχ&ώμεν ώς έχiJ-ρΟν του γενοατιχου κα-&εστώτος. Ό ~Ιωάν· 
νης ύπΥjρξεν ίατρΟς πολυμα{Μστατος καl CivfJρωπoς τών γραμμάτων σπουδά~ 
σας έν Ίταλίg. Ό Κρούσιος λέγει περl αυτού : doctissinιus Chii ιnedicus 
erudite scri1Jit et 1itteras bene pingit. ~Εκ τών έπιστολών, &ς άντήλλαξε 
μετα τού πατριάρχου Μελετίου llηγd κατΟ: τi)v έποχf]ν τΥίς ΘρησκευτικΥίς 
8ριδος τών δρ{}οδόξων καl κα&ολικών έν Χίφ, φαίνεται δτι ήτο ό κορυφαίος 
τών έντοπίων και ό Οξύτερος έν τψ χειρισμψ καl τfί διεξαγωγfi τοϋ άγώνος, 
Εχων συνεπικούρους καl συναγωνιστΟ:ς τΟν Λεονάρδον Μινδόνιον καl τΟν 
Γεώργιον Σεβαστόπουλον. ΆλλU καl πρΟς τΟν Μάξιμον τΟν 1\ίαργούνιον 
συνεδέετο πολύ, σψζοντα.ι δΕ τρείς τούτου έπιστολαl πρΟς αΊJτόν, έν δΕ τίi 
Τουρ ' ' ' ) ' - 'Ι ' ' 'f ' ' ' · κογραικιg χαι επιστο ,αι ωυ ωαννου προς 1t ητροφαvην τον Γ , άλ/,ας 
δΕ δύο του έπιστολΟ:ς πρΟς αύτΟν έδημοσίευσε καl ό ~ΑΗ. Κεραμεύς. Άνε
μίχ{}η ό 'Ιωάννης η μdλλον έπρωτοστάτησεν εlς t1)ν έγκατάστασιν Μητροπο
λίτου έν Χίφ, χηρεύοντος τoii ifρόνου τiiς Χίου &πο τoii 1385 'ίσως. 'Η δρ&:σίς 
του ηϋξησε έτι πλέον έξ δτου t)ρχισαν οί μεγάλοι &γωνες τοϋ Μελετίου Πηγd 
καl τοίi Κυρίλλου Λουκάρεως, με{}' ών στενώς συνεδέετο καl συνηγωνίσδ-η 
καΙ ο.Uς έφι)ωξέvησε, ώς γνωστόν, καl έν Χίφ. ΕLς τιμi)ν μάλιστα τοϋ μεγά
λου Κυρίλλου Λουκάρεως, ό ναΟς τiiς Παναγίας, έν ψ ώμίλησε κaτα τών 
καίlολικών, καl δή τών ~Ιησσυ·ίτών, ώνομάσίJη Εκτοτε καl μέχρι τών χρόνων 
ήμών : Παναγία ή Λουκαριώτισσα. 

O'L κα&ολικοl κατηγόρησαν τΟν Κσρέσην καl dλλους &κόμη συγγενείς 
του ώς διαμαρτυρομένους καl μάλιστα τΟ Ετος 1612 -.εύρίσκω είς τΟ λατινικΟν 
aρχείον gνα Κορέσην με τi]ν έξiiς διάχρισιν : detto diamartyro : 1\τοι ό έπι-
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λεγόμενος διαμαρτυρόμενος. Ταϋτα πάντα δηλοϋσιν Ciνδρα άγώνων, πυγμfις, 
χαρακτηριστικΟν δ~ είναι τΟ γνωστΟν λόγιον τών ,Χ ίων .τΟ όπ~ίον _διε~ώ-θη 
καl μέχρις ήμών έκτοτε : «ΣΟ.ν άρέσει τοiί Κορεση, ολουνου του κοσμου 
&ρέσει», τόση f}το ή παντοδυναμία του καl ή έπιρρο1l. , , _ 
. "Άγνωστος είναι ό χρόνος τοϋ -&ανάτου αΊJτο~. Είς τeα ,χειρο~ραφ~ του 
l'ενναδίου Σχολαρίοu τiiς Λαuρεντιανiiς Βιβλιο{}ηκης, εuρεifη τοδε το ση
μείωμα γραφf:"ν ύπΟ φίλης χειρΟς μεταγενεστέρας. <<Α}ωνί~ :ου ή y-νή~η, ,αίω
νία σου 1] μνήμη &δελφe ποθεινότατε, 'Ιωάννη Κορεση, φ ην _κ τη μα η βιβλnς 
αϋτη-ο'ίμοι, ο'ίμοι, ο'ίμοι, οϊου Εστέρημαι ό δείλαιος άγαftου !>)~ , 

Κατόπιν τών Οσων διέλαβον συντομώτατα βιογραφούσα τους μεγαλους 
τούτους Cίνδρας, εlναι νομίζω αUτονόητον καl πασιφανές, Οτ; Εμπιστ_ευ~είσα 
η Χίος τΟ μέγα ζήτημά της περl Επικυρcδσεως καl συμπληρωσεως των ελευ: 
&εριών της είς τCις χείράς των~. δικαίως άπεκόμί?,ε πλήρη~ τfιν ... ν~κη~. ?ι 
αν-&ρωποι αύτοl Εγvώριζον καλώς τα πράγματα, εβλεπον εκ του εγγυς την 

κατάρρευσιν τών μισητών Γενοβέζων καl τfιν Vπεβοήθ-ουv· τ~iJς ΊΌύ?,κους 
έ νό.3ριζοv καl Επλησίαζον πολiJ καl Επενέβησαν είς τi}ν κατάλΛηλον ωραν, 
γ ο- , ' ζ - Ί if , -εχαστος μΕ. τfιν δύναμιν καl μΕ. τΟ: μέσα του. ύτοι εγvωρι ον ποιαι .ε ,ευ, εριαι 

είχον χορηγη&fι είς τους Κυχλαδίτας καl εΊς τοiJς Δ~δε~α;ησί~υς, εμελε~ησ~ν 
τΟ:ς Ελλείψεις των, τcΧς συνεπλήρωσαν, συνέταξαν τα αιτηματα των και τοτε 

fιλ&ον &ς άντιπρόσωποι τfις ν1lσου πρΟς τΟν Σελlμ Β', ~στι; Εξέδω~ε κατ~ 
Μάρτιον τοϋ 1567, Εν Ετος σχεδΟν μετ& τ'fιν κατάληψιν της νησου, τον περι~ 

φημον άκτιναμfν έφ" οίί έστηρίζοντο αί χιακαl προνομί,αι. ,. , , 
Είς τΟ: διασω&έντα τοϋ Χίου "Ιακώβου Παλαιολογου εχομεν και μ~αν 

ώραίαν σχετικ1)ν λεπτσμέρειαν, κα&" Υιν μετα η)ν ά:πονομfιν τών προνομ:ων, 
λέγεται, δτι ό Σουλτdνος Σελlμ Εγραψε τοίς Χίοις τήνδε τΥιν λακωνικωτατην 

έπιστολήν : 
<<Τt)ν φοοολογίαν ύμών, & Χίοι 1 Υιλαφρώσαμεν. Νϋν δΕ δια τών Εργων 

~ , c - ~ , ~I-f - ~ , 
ύμων 1)~ &ποδείξετε, Μ.ν ι:ίσθε άξιοι της τοιαυτης ημων ευνοιας. μεις εκρι-

ναμεν Οτι δέον να μείνcτε &τελείς, διότι παρα τών φίλων δΕν πρέπει να ζητώ
μεν χρήματα, &λλιl μόνον πίστιν.» 
_ Οί δε Χίοι φέρονται ώς άποκρι{}Εντες ώδε : 

<<'Ημείς ftέλομεν αίωνί_ως σοι Οφείλει χάριτας, διότι έ.πετύχομεν τοίi 
fργου'τίi ΣΌ γενναιοδωρίq: καl ούχ1 τfi 1lμετέρq. άξίg. Ήμίν τάδε παρήγο-

' ''1' " - λ' Σ 1» ρον, δτι Ενικtlσαμεν oUχl διU. τ-ϊ)ς γενναιοδωριας, α11. .α ενεκα της φι ιας ,ου· 

~r.v ταίι- Convenzionί di Scio, γίνεται λόγος περl τών Χρυσοβουλλων 
'=' • ' ' , ' ' .. 

-λόγων, οί όποίοι fλέγοντο εις τον τοπον προσταγμα~α κα.ι _τους, εχοντ~ς 

τοιαϋτα χρuσόβουλλα χρυσοβουλλάτους άπ1lλλασον διαφορων υποχρεωσεων ας 
άπαλλαγιlς έτήρησαν καt οΥ Γενοdται καl o'L ΊΌϋρκοι οϊτινες μdλλον Επέτρε
-ψαν εΊς του:; Χίους &κριβώς να ί::χωσι 0.ς προνομίας εΊχαν. ~ΑλλU. δΕν ήσαν 
-ι.tόνον_ιϊτομα οί-λεγόμενοι- Χρυσοβουλλάτοι,· ήσαν καl α't μοναί, καl αί συν~ 
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τεχνίαι τδς όποίας Uνεγvιδρισαν οί Γενοβέζοι, άφ' ού μαρτυρείται γραπτώς 
δη καl κλfίρος χαl Ciρχοντες καl συντεχ\'ίαι εΙχον τδς οίκείας {}έσεις είς την 
παρέλασιν fiτις Εγίνετο κατιl τflς Επισήμως ιϊμέρας πρΟ τών έν τψ φρουρίψ 
&ρχόντοΗ•. Οί dντι;τρόσωποι αUτοl του λαοϋ ΗέγοΗο δεπουιάτοι, uUτO δε τΟ 
Ονομα τους εUρίσχομεν να εχουν μόλις κατελ1}φθ·η ι] Χίο; dπΟ τους Τούρκους, 
ώς χα[ είς Εγγραφα rοϋ γενοατικοU δρχείου, τΟ όποίον, χάριν της ίστορίας 
της έν Χίφ Γενοατοκραrίας, έπιμελώς fιρευvήσαμεν. Είς ΓενοαrοκρατικΟν 
Ι'yγραφον τοϋ arc!Ίiνio Governatori φύλ1.ον 711, 803 τοu i!του; 147! ζητεί· 
ται άπΟ τοιJς Επίσχοπον καl roUς δεπουτάτους της Χίου χρηματικ1l συνδρομfι 
δι' άνάyχας Ciλλης yηοατιχfjς δ:ποιχίας του Καρρα· είς U.λi.o Εyγραφον τοίi 
1511 oL άντιπρόσωποι του χιαχοϋ λαού, Ελληνες Εκ τών εύγενεστάrων, dπευ
{)-ύνονrαι πρΟς α{Ιτfιν nlv Δημοκρατίαν τfϊς Γεvούης μι'ι εUρίσχοντες δίκαιον 
παρα τών τοπικ(iJν ά_ρχών, δια ζ1lτημα τfjς Νέας Μονfίς, ϋ.λλος δε Ciρχων, δvό· 
ματι Δομέστιχος, ζητεί V(X μη καταπατηίtώσι τα παλαιά του προνόμια κτλ. 

'Επειδη καl βραδύτερον κύριον Εργον τών γερόντων 11 δεπουτάτων ήτο 
1i ε'ίσπραξις του έrησίου φόρου καl ή εύ-&ύvη μεy(J.λη τούτων Εναντι τ<jjν 
Τούρκων, καl Επειδt'ι βλέπω δτι καl επι Γενσατών, (iπΟ τοιJς δεπουτάτους 
έζητείτο ή είσφορd καl έπi Ρωμαίων &κόμη, τρεiς εΙ ναι οί ύπόλογοι rοπικοl 
&:ρχοντες και έJtl Βυζαντινών οί γέροντες ε'ίναι είσπράκτορες τών φόρων 
&:γομαι ν(l δεχ&ώ δτι αUn) είναι ιi dρχιχ1) μορφη της δημογεροντίας: 1i 
ευθ-ύνη δηλ. τfjς είσπράξεως τών φόρων. 

cH dρχiJ αϋτη ένεδύθη, φυσιχψ τψ λόγφ, καl άρχικώς καl σUv τφ χρόνφ 
δύναμιν ίκαv1)ν δια η)ν ένέργειαν καl Εκτέλεσιν τfίς ΕνrολΥ}ς ταύτης, Υ}τις &νέ· 

· χα8-εν Εμφανίζεται cδς '1 σπουδαιοτάτη. "Ισως, διαρκούσης τfiς γενοατοκρα
τίας, πρέπει νU ταυτίσωμεν τοt·ς r!ντιπροσώπους τοϋ Λαοϋ της Χίου Ελλη
νας μΕ toUς κοδεσπότας (οίκοδεσπότας) η συνδεσπότας η πρωτογέρους, ώς 
dκριβώς Ονομάζονται εις τα yεvοατιχ(Χ Εγyραφα. Ούτοι Ύισαν δώδεκα εις δλην 
ηΊν νfjσον, dνfl είς είς έκαστον διαμέρισμα. 3"Ησαν δε ούτοι U.:τόλογοι ώς 
φαίνεται-τοίίτο είναι τΟ σοβαρΟν-καl διU τ(\ν φόρον καl διd τ1Ίν παραγω
γήν, διότι ό φόρος έδίδετο ε"ίς είδος. 'ΕχτΟς ταύτης τίjς Uποχρεο)σεως ε"ίχον 
χαi nΊv τών δώρων πρΟς τοUς Clρχοντας, τα όποία οί μ€ν γενοdται μdς yvω~ 
ρίζουv δτι Ελέγσντο ζένια χα1 τότε r~κόμη, ή δε ι]μετέρα λα'ίχη παράδοσις 
κανίσκια. 'EγciJ αύτη }}κουσα χίον γέροντα είς ίJ.πηρεσίαν φραyκικοU κτή
ματος Οvτα vrΊ: λέvη : <<'Έτσι εivαι οι φράγκοι, ι9έλουν va τους χανισκεύεις>>, 
δηλαδη νU τοVς φιλοδωρfiς. 

Έπl Γενοατοχρατίας έν Χίφ ήσαν dνεγνωρισμένοι δργανισμοl όμοτέ~ 
χνων, περl ών γίνεται λόγος είς ηlν χιακην μετd τΥ}ς Γενούης άλληλογραφίαν. 
α-Οτε ε"fχον εΛ{}ει έχ Γενούης να Εγκαταστα-&οϋν εLς Χίον, διαρκοUντος τοϋ 
ΙΕ' αLώνος ξένοι τεχνϊται μετάξης, οί ήμέτεροι Εξωργίσ&-ησαν και χατώρ&ω
σαν να τους έχδιώξουν ενω{}έντες εLς όργανισμούς, κληftέντας τών Μεταξά-

ΤΟ ΧιακΟν πολί.τευμα i'ι.νΟ: τοUς αίό)νας 157 

,.. ' , ' ιά των εlς τΥ]ν συνοικίαν τfϊς πόλεως τi}ν δων οί όποίοι 'ειχον τα εργαστηρ , , ι &γορά Παρεμπι-
' ,r '= , , ι Μετά1:ης φορο:::;, τουτεστ ν · καλουμένην ό lαετα,-οφορος, ητο ,'= • , - οι η' σαν Εγκατεστημένοι είς , ) ' ' " ι συσσωματωμενοι ομοτεχν ' 

πτοντως ·,cγω και οrι 0 
, ~ , , των ε'ις διαφόοους συνοικιας 

' • - ' "δω αν τα ονοuατα " 'ίδια τμΊlματα, τα οποι~ και" εΒ) σ - ' 'α' ΓΙ•αφαοειά, τα Γουναρειά, τU. ') φ ' 'ι εtΙ' . η .ατταρεια, τ -. της πο .εωc:. ερ ε ·31 • , t ' '). 

- ) ' , 'Αο αστηοαχια Μετα._οφορος χ .π. ΛΙακελλειά, τΟ Τσουκα .ειο, τα '"Υ 1\,i .. • , '~!". τ-οι•οκιχα Ε-yγραφα Χίου, 
, ' ' - Χ lv_ αυροπου ω ι, -.. • • F::ίς τα ΕκδοDεvτα υπο του ~ ρ. 1 

, ( - ·) 'Επl τουρκο-
, ' , νιώ\' 11 Εσναφιων συναφιω\ . &ναφέρονταί τι να και περι συντFχ , ', '· 'ίδιον ναόν δπως εχει καl 

, '<,. '' '~χαστον εσναφιον ειχεν ' " 
κρατιας γνωριι,ομεv οτι Ε ' - ~ ι c ' ι ατ' Ετο πανηγυρι-
; α1 δπου Εκ.ασων κάμνει ανελλιπως τη' εορτη' κ ς ιτ· ., " σημερον κ ' , ' , τα πα/αια Επιγραφικα κείμενα, Κα\ α οι 

κώς. Οϋτως Επανερχεται τις ει~~ J, ' , . • τ' ν δογανισμόν των, τ{}ς 
δμιλοι η fΗασοι, ώς Ελέγοντο και εν Χιφ ,τοτε, _:ιχοv ο " 

, , δ ) ' tδιχά μας αδελφατα. έορτάς, τας φρατρας, ~ '· τα _ ' _ , , Χ, ν &π Ο τοUς γεvοάτας 'Ιουστιά-
"Όταν παοέλαβεν ο Πια:λη ~ πασας τη\ ,ω - , Ο" ι -&α , σαν 
~ 'f} ' τ~ν εσωτερικήν της διοίκησιν εις τρεις ανδρας.- υτο ~ ~η 

~ας, ~':_El η~ε ' ' Ε έκεί\01' rοϋ fτΟυ,, tOUς όποίους εύρεν, ως ΕΚΠQ~-
ασφαΛως οι δημογι_;ρο\t ~ . . - " δ'- ?: οι Ζωρlfϊς Βοϋρος, "Αντω-
σά)Π0l.'ζ τού φορολογουμενου /.αου, ησαν ε ουτοι -

VLO' Γαβοiiς καl Μιχαi}λ Άληι1ιν6ς. . ' ' aλωσιν τi}ν 
'= 'Ο ·J, ωβος Παλαιολόγος Επισκεφ{)F1ς μιχρον μετα την ' 

'αΥ: , .~ ·. , (=νillani), διότι φαίνεται ν' &ντι;τροσωπευον νfϊσον τους αποχαΛει βιλι.ανους I ~ Χ' ου εlς α τiιν διήρεσαν καl ο 'Ι. 
καl η} dλλα, πλ1lν τΥ}ς πόλε~ς, .~~ηματα tη'ς ~ '' , Κατωμερ~(}ν 11 Κατω
Γενοάrαι, την Έπανωμεριαν \η' Επανω_χωρα~~ t~)Όυ Οϋτω και τότε τρείς 
χω' σαν καl η) ν Χώραν' Ιlτοι το μ··σον τμημα τη~ :1 σ : ' 

" - ' ., ~ μογfοοντες αν και δΕν συμφωνοUν περι Εμειναν οί δεπσυτάrοι της ν:1σο~ η ιιη, ~ ' 

ταϋ &οι-&μο'ίJ αUτίt"'• οί περι Χιου γραψαντες. , , ΙΖ' α'ιω-,•α αίρε-
'" ' • • 

1 ρας κατα τον ' Ό Μιχ Ίουνστινιάνης τους ΜγFι τεσσα ' ' β -
. ... ' ~ 'ους έχ/έγει τΟ Συιιβούλιον δια να κυ ερνωσι». το~tς dρχοντας, <<τους οποι . ' ' J έπει να πιστεύσωμεν 

Έ ε δ1Ί δΕ ΕνταϋΗα γίνεται λόγος περι συμβουλιου,- π ρ.,. , ' ~ , 
"' π cι ,- , • ~ , εϊ δ τι 'ίσ· uσεν έπl Γενοατών, ών ητο αυτος απογονος. 
~τι, ο Λ,ιχ~ηΛ :;Ί~εγ6με~οv c~nsilio picco]o έξiλεγε τοi•ς δεπο~τάτου~, :ο~ι: 
αινεται οτι - ' ' ' δ' ϋ σuuβουλίου συν€χεια ητο και το επι 

κο\Jς Cί.ρχοντ;ς τη~ς νησλου; Τουτ~u : :οποοε;τώτωJ' η προεστών δ·ηλ. τών δια-
:.~~~~~;:,~τ~~~ ~~~~:τ:υ:ε~~:ρε~ξ!~;γε -~ou: v~ου~σα~έο~ι δ;,::α::~,~~ϋΧ~~~ 
του αύτονομιαχοU πολιτει)ματος, το ο::τοιον εφηρμ {}' c \ ~ Σεllμ Β' 
τCι πλείστα στοιχεία περιελιlφ&ησαν καl εlς τ~ έπικυρω εν υπο του • 

νfον άς ε'iπωμεν, πο/~ίτευμα τfjς Χίου. , , ' περl τοϋ 
, ΔΕν πρέπει να φανii παράδοξον δτι δΕν f:χομεν πολλα~ ~ιδησ;ις ., 

' ' ,.. .. ν Χ ίων' διότι αί ύπάρχουσαι πηγαι αvαφερονται ει~ε τοτε πολιτευματο., τω - ' ', Χ' ' ε'ίτε τών Τούρκων προς 
εlς τ&ς σχέσεις τών Γενοατων προς τοις ιοuς ~ - - Χ'ων 

, , ου'χ'ισ <'ιιως χαl πρΟς τΥιν έσωτερικi)ν διοίκησιν αυτων των ι . αυτους, .. ' 
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"Ωπωσδήποτε Εν &ρχή, ol δεπουτάτοι είναι τρείς δρ{}όδοtοι καl lt {} ') ' 

καl τοϋτο διετηρήflη μέχρι τσϋ 1694 e, e Q' :. εις κα ο ,ικος ' , ~ ~' , ' οτε, ηττηυεντων των βενετών έν Χί 
και μεια:ΙJειση'ς ~.νυπολογιστως τijς δυνάμεως τών καftο),ικών, εξnρέiJ ο ~· 
καiJολικος και εμειναν τρείς δρι~όδοξοι μέχρι τοϋ 1840 , ' . -η ~ εις 
δ~ ε ε' , - , • , απο του χρονσυ 

χ ιν~~~ μεχρι της κυρωσεως τοϋ περl βιλαετίων νόμου Ετους καταργη' 
σε ως του υ εσμού τών δη 0 , , , ' • 

δ ... , , μ γεροντων, εμειναν μονσν τρείς .,Ελληνες ΤΟ Ονο 
επουτατοι εμεινε μεχρι καl τσϋ Ι ς' ~- , ' μα , , αιωνος, εκτοτε δ~ έκλήitησαν 0 -< 

γεροντες και δημογέροντες. υτοι 
Ώ β, - , , -ς α"σις :ου επι Τουρκοκρατίας αUτονόμου πολιτεύματος τών Χίων 

itεωρειται ο περιφημος άκτιναμΕc τοϋ Σελlμ Β' Cί.γνωσ ο '. ~ ' ' 
τοϋ ()ποίου " ~ ' ~ ') - • τ ς και αυτοc τεως, 

, η ανευρεσις οφει .εται εϊς τΟν πατέοα μου ·ο ~ , ~ ~ δεν είναι π - ., '" · ακτιvαμες ουτος 
, ρΟ:το~' εγγραφον παροχfjς αύτονομίας, ώς Ελέχθη, &λλα βελτίωσι 

σημαντικη των οοων τfjς αύτονο ία ,.. cι β , ς χ- , , {)-' μ ς, ης ενεκα ελτιωσεως 1]δυνή1Jησαν οί 
τε ιοκαι 'ν~ εργασ ιωδ σι σπουδ~ίως είς τΟ ΕξωτερικΟν καl να πλουτίσουν έαυτούς 

ι την πατρι α των της δ ι ' ~ 1 ~•' - ' ι· , : ποιας την απε ,ευvερωσιν &νέμενον ει<)-~ ύπο-
μονης, μη {}ΕΛοντες να αιματοκυλισι<JΊ"'J αϋtη Εκ νε'ο μ 

'Ο Ί . υ. 
ι φει .ο μεν να όμολογήσωμεv δτι οί Χίοι Εζησαν καίω-ς ε'π'ι τ- ·ι· , μεχρι τ- ι - • ι ων ουρκων 

.. - ~ ~ν χ,ρ;ων τη~ ,Ελλην. Επαναστάσεως δπότε πλείστοι κατεσφάγησαν 
~ ιιχμ~ ωτισ η σαν αδιχως κατόπιν μιdς ά{}έου &πελευΒ--ερωτικη-ς δη- "εν 
επιχειρησεως τώ Σ ' Α c , . ' ' υ ' 
., _a_ c ), _ν αμιων. L ΠEQLΠEtELUL τέλος τΥjς νήσου επαυσαν ο"ταν 
εφu-ασεν η γ υκει • ' - ~ Ενδόξου έ!λ _α ημερα _της απελευiJ--ερώσεως, δια γενναίων {}υσιών τοϋ· τε 
"' '3 ι ~v.~κου στρατου καi τών Εντοπίων, Εν Ετει 1912-1913 {} "' 
ας ειδον και εζησα καl Εθαύμασα Εκ του Εγγύς, κατα τΟς ίερας Ε~είν~ς ή:~~:~: 

Α. Κ. ΣΑl'ΟΥ 

I 

l 

ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΗΣ ΔΙΑlΡΕΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΝ TQ BYZANTINQ ΚΡΑΤΕΙ 

Β' 

Θριf:κη. 

1. Γεvικαι παραtηρήσεις. ΤΟ VπΕρ τών Βενετών χρυσόβουλλον τοϋ 
1198 εμφανίζει τΎιν {)ρgκικ1'ιν κα1}' δλου περιοχ1'ιν διnρημένην εlς μεγάλας 
τινας διοικητικιΧς περιφερείας καl εϊς dλλας έλάσσονας μονάδας : εϊς τΟ ,~έμα 
Θρgκης καl Μακεδονί.ας 1 μετα τών εtς αύτΟ Vπαγομένω·ν έπισκέψεων, εlς τΟ 
Ηέμα Χερροηlσου, ε\.ς τΟ -&έμα ~ ΑδριανΟ'Ι.ΙΠόλεως καl Διδυμοτείχου, είς τΟ 
{}έμα "Αγχιάλου, είς τΟ &έμα Φιλιππουπόλεως, Βερόης, Μόρας καl Άχρι
δοϋ 2 • Περιελάμβανεν &σαύτως η &ρq;κικi) χώρα τdς Επισκέψεις Χοιροβάκ-
-~------~ 

1 
Είς τα μολυβδόβουλλα τώ'\' λειτουργών του <&έματος -tούτου πρέπει νδ. προστε

&lί καt τΟ τελευταίως έκδο&έν τοiί Μιχωlλ πρωτοσπα-&αρίου καl κριτου έπL τοϋ•ίππο
δρόμου ~ρQ.κης καL Μακεδονίας τοϋ Μονοχαρίτοu. 'Α"ι'llκει τΟ μνημείον τοϋτο εtς τΟ 
δεύτερον {lμ.ισu τοϋ ΙΑ' αi&νος: V. L a u r e n t, Documents de Sigillographie. 
La Collection C. Oι·ghidan (Παρίσιοι, 1952), σελ. 130-131, δ.ρι&. 241. 

2 Σπουδαιότατα σφραγιστικό. μνημεtα έκ της αι'ιτης συλλαγfις Orghidan Εκδο
{}έντα αύτό{}ι, σελ. 129- ·130, άρι{}. 239-240, παρέχουν νέον ύλικΟν διά τi]ν \.στο· 
ρίαν τοϋ {}έματος Φιλιππουπόλεως. Είναι άμφότερα τσϋ ΙΑ' αtώνος καi άνfικΟν τΟ 
μΕν εls __ r.ριτiιν τής Φιλιππουπόλεως, τΟ δΕ είς έκ προσώπου Μώρας καt Φιλιππουπό~ 
λεως. Τοϊi τελευταίου tδιαιτέρως 1l σημασία είναι μεγάλη, διότι διά πρώτην φορι:i.ν 
τ<'i όνόματα τ&ν δύο πόλεων εiJρηνται παρεζεuγμένα Ε:πl μολυβδίνης σφραγίδας. Είναι 
δΕ καt κατά τοiίτο σημαντικΟν τΟ 'νεωστl ιlκδο{}Εν μ\•ημεϊον, κα{}' δτι δεικνύει δτι 
ήδη άπCr τοϋ ΙΑ' αίώνος τό {}έμα Φιλιππουπόλεως ετεινε να έπεκτα{}ί'i, δια νό. κατα-.. 
λήξη τελικώς είς τό {}έμα Φιλιππουπόλεως, Βερόης, Μόρας καl 'Αχριδοϋ. Κατά τΟν 
πατέρα V. Laurent, τΟ άρχικόν &έμα ί.δρύ{}η, τΟ Ενωρίτερα\', μετά τiιν όριστικiιν 
κατάλυσι'\1 του Βουλγαρικοϋ Κρό.τους ύπΟ τοϋ Βασιλείου του Β'. ΔΕν fιδυνή{}ημεν 
δυστυχώς νά 'ίδωμεν μελέτην τοϋ πατρός Laurent, άναφερομένην είς μολυβδόβουλ
λον τοϋ 'Αργυρού Καρατζa, πρωτοκουροπαλάτου καl δοuκός Φιλιππουπόλεως, καl 
δημοσιευ{}εϊσαν έν τΌ ρουμανι~.fι Revista Istorica, τόμ. 29 (1943)ι σελ. 203-210. 
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χ ων, Σηλυβρίας, Τζουρουλου καl Θεοδωροωrόλεως, Μεσσήνης, 'Αρχαδιουπό
λεως καl Βουλγαροφύγου 1

• Ό συντάκτης τiiς Paι-titio Roιnaniεe, παρα/ιεί
πων η) ν μεταξU 'Αξιοϋ καl uΕβρου περιοχf)ν δι' οUς &νωτέρω &νεπτύξαμεν 
"f,' 2 ' ' \ - - ' ..ογους , παρεχει αvαγραφην των περιφερειων και τών πολισμάτων, (Ίt:ινα. 

άvΥ}κον εις την ΘρrJχην. ΤιΧ Εδάφη ταϊJτα fμελλον να &ποτελέσουν την πρώτην 
μερίδα toii ΔουκΟς καl. τΎ]ς ΚοινΌτητος Βενετίας (Pars prinιa donιinί Ducis 
et Cωnmunis Venetire), η)ν πρcΔτην μερίδα roU ΛVτοκράτορος (Pars priιna 
donιini Inιperatoris) καl η)ν πρώτην δ)σαύτφς μερίδα τ&ν Σταυροφόρων 
(Pars pri1na Peregτinorum). 'Η σαν δε αί πfριφέρειαι αόται αt έξijς: Ciνi~ 
tas Arclιadioρo!i. Messini. Rιιlgarofigo. Pertinentia Ριιtίs et Nicode1ni. 
Civitas Heraclee. Pertinentia Chalkidos, cιιω civitate Rodosto et Pa
nido, cuιn onιnibus, quc sιιb ίpsis. Ciνitas Adrianopo1i cuιn onΊnibus, 
qιιe, sιιb iρsa. Pertinentia Gani. Casale Chortocopli. Casalia C!ιotriki, 
Kerasea, l\1iriofitιιιn. Pertinentia Peristasi. Pertinentia Brac}1ioli. Casa~ 
lia de Raιιlatis et Exa111ili. E111poriιι111 Sagιιdai. Pertinentia Galliρoli. 
Lazιι et I~actιι. Pertinentia de l\1ιιntiιnanis et Sigopotan1o, cun1 oιnni~ 
bιιs, qιιe sιιb istis. Α Porta Aιιrea et Blaclιerna!i et occidentali Steno 
ιιsqιιe ad Midiaω et Agat]ιopoli. SinιiJiter et a)J ipsa civitate Vizoi usqιιe 
ad Ζιιr]ο et TJιeodoropoli. Pertinentia' ωicra et ωegali Rrissi. Perti· 
nentia Gel1enna. Civitas Panfi1i cωn omnibus, que sιιΓJ ipsa. Pertinen~ 
tia Culi. Civitas Αρrί cunι onιnibus, qne sub ipsa. Didiωochinω cu1n 
oωnibns, qne su)J ίpsa. Pertinentia de KiρsaJi. Pertinentia de Garelli. 
Pertinentia de Le1JnecJιo. Pertinentia de Bira. Pertinentia Macri et 
Traianopo1i, cuιn casalί dc BraclJon. Pertinentia Scifis et Pagadi, cιιη1 
on1nibus, qιιe sιιb ipsa. Pertinentia .Maditi, cum onΊnibus, que sub ipsa. 
Ica1otic1Jas, cιιη1 onιnί1Jus, que su1J ipsa, i. e. Anafarsus, Tinsaccos, 
Iplagia, Potaωia et Aacros, cιιιη oιπni!Jus, que sιιb ipsa. Pertinentia 
de I->I1itoto. Pertinentia de Galanaton1. J\fo1inoto. Pertinentia de Ja.lo~ 
castelli. Pcrtinentia Siro]efki. Cateρanikiuιn de Eno cnnι apotJιikis: 
Catepanikiuω de Russa, cum oιnni1Jtιs, que sub ίpsa, et pertinentia de 
Agioνivario 4

• 

1 Βλ. άνωτέρω, ΕΕΒΣ, τόμ 18, σελ, 53~ 55 [89 ~ 91J. Της παρούσης μελέτης 
τΟ. προηγούμεγα μέρη έδημοσιεύ&ησαν fν 'Επετηρίδας τόμ. 17 (1941), σελ. 208.274, 
τόμ. 18 (1948), σελ. 42-62, τόμ. 10 (1949), σελ. 3-25 και τόμ. 21 (1951), σελ. 
179-209. 

2 Βλ. άνωτέρω, ΕΕΒΣ, τόμ. 21, σελ. 180 κέ. [122 κέ]. 
~ 'Εν τfϊ έχ.δόσει φέρεται ή γραφ1) ρroYintia micra et nιegali Brissi. 'Αντ' 

αύτης προτιμ&μεν ηlν γραφfιν pertinentia, η)ν όποίαν παρέχει ό κώδιξ τοϋ "Αγίου 
Μάρκου καi ή όποία άρμόζει περισσότερον πρΟς η)ν &σήμωτον ταύτην περιφέρειαν. 

~ τ a f e Ι καί τ 11οm a s, UΓkunden, τόμ. Α'' σελ, 464-468, 473 ~ 474, 480-484 .. 
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Κα{}' δλου εtπείν, η {tρgκικi} πι:ριοχ1l Εμφανίζεται έν τψ εγγράφφ τfiς 
διανομης εLς Ο:κρον κατατετμημένη. Ούδαμοϋ τοϋ τμήματος τούτου τοϋ κει

μένου γίνεται χρΥjσις τίiς λέξεως provincίa, τfιν δ.τοίαν ε'ίδομεν εύρέως χρη· 
σιμοποωυμένην &νωτFρω. Ό συντάκτης, κατα προτίμησιν, δηλοί τU.ς διοικη~ 
τικCι:ς ΠFριφερείας δια των Ορων cίvitas (πόλις, κάστρον), pertinentia {Επίσκε· 
ψις), .katepanikiuιn (κατε.τανίκιον) και casale, δρον, τΟν ότωίον d::ωδίδομεν 
δια τού βι>ζαντινοϋ προάστιον 1

• Έξέχουσαν πάντως {}·έσιν κατέχει ή δια τού 
δρου pertinentia, ητοι επίσκεψις, δηλουμένη περιφέρεια, ή όποία, 00ς γνω
στόν, d:νάγει ηlν προέλευσιν cLς τα πλαίσια τiiς φορολογικiiς διοικ1lσεως. 
Τοϋτο Ενισχύει την &vωτέρω διατυπωθ-είσαν γνώμην, Οτι ό συντάκτης τοϋ 
έγγράφου έχρησιμωωίησt πρωτίστως πηγας εκ των &ρχείων τών δημο_σιονο

μικών τοϋ Κράτους ύπηρεσιό'Jν 2
• 

2. ΠρΟς δυσμdς ,;οϋ •Έβρου. Έρχόμι::vοι εLς τα κα-&~ εχαστα, παρα

τηροϋμεν On δ πρώτος κλήρος τώv Σταυροφόρων, ό)ς Ορίζεται έν τύ Parti~ 
tio Romania=, περιελάμβανε πόλεις τινας καl περιφερείας, κειμένας δυτικώς 
τοϋ •'Εβρου. ΊΟ φυσικΟν σύνορον του ποταμοϋ δΕν Ελήφ{}η καΙ έν τfi περt· 
πτό)σει ταύτη &ς δρο&ετιχiι γραμμή, εlvαι δΕ γνωστΟv δτι καl παλαιότερον 
τα Ορια των δύο ι<tεμάτωv, Βολεροϋ και Μακεδονίας, εUρίσκοvτο πρΟς δυσμUς 

τοϋ ·Έβρου, μεταξU Μαρωνείας καl Μάκρη; 3
-

Πρώtη ηρχετσ 1l Ε;τtσκεψις Μάκρης καl Τρα'ίανουπόλεω; 4
• ''Επανειλημ

μένως οΊ Βυζαντινοl συγγραφείς μνημονεύουν τα δύο ταύτα πολίσματα 5
• ΚαL 

tl μΕν Μάκρη Εχειτο, δπου χαl 1'1 σημερινi} όμώνυμος πολίχνη, 1'1 δΕ Τρα'ία· 
νούπολις έπl τf)ς {}έσεως τΥις &ρχαίας. Δορίσκου, οlιχl μακρΟ.ν τίΊς παραλίας 
τf)ς 'Αλεξανδρουπόλεως 6 Ένωρlς 1l Τρα'ίανούπολις προήχ{}η έν τίϊ έκκλησια~ 
στικύ ίεραρχίg. 'ΑπΟ τοϋ Θ' αlιi.Jvoς &ναφέρεται 00ς μητρόπολις, Εχουσα ύπΟ 
τΥιν δικαιοδοσίαv της &ρχικώς μΕν τ<Χς Ε:πισκοπιΙς Π1lρου η Πόρων καl ~Ανα
στασιΟυπόλεως, &κολού&ως δε τας τού Διδυμοτείχου, Μcfκρης, Μοσυvοπό
λεως, ~Αναστασιουπόλεως, Πόρων καΙ Ξαν·θ-είας 7

• Ι\'Ιεταξl> Ciλλων, μνημοvεύο~ 
μεν ένταυiiα μολυβδόβουλλον τού ΙΑ' 1\ ΙΒ' α!ώνος, &νiiκον εlς τον μητρο-

1 'Ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 21, σελ. 199, σημ. 2 [141, σημ. 2]. 
2 ΑUτό{}ι, σελ. 182 /124]. 
s Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντιναt Μελέτα ι, ΠΙ, σελ. 293 κέ., 402. 
4 Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, "Ε,•-&' <iνωτ., τόμ. Α', σελ. 482. 
5 Tafel, Via Egnatia, ΒΊ σελ. 34 κέ., 50 κέ. 
6 Α. D ιι m ο η t, Inscriptions et monuments figuι·es de ·ιa Tlιrace (Παρί~ 

σιοι, 1876), σελ. 62 κέ. 'Α χ. Σ α μ ο-& ράκη, 'Ολίγα τινό. περl Τρα"ίανουπόλεως, 
Θρq,κικά, τόμ. 18 (1943), σελ. 177 κέ. 

' Georgii Cyprii Descriptio Orbis Roιnani, Ε:κδ. Η. Gelzer, σελ. 25 καί 
79, άρι{}, 500 καi 1680. 

ΕΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ •Έτcs ΚΒ' 11 
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πολίτην Τρα'ίανουπό/,εως Μιχαfι.λ τΟν Βαρύν 1
• ~ΑπΟ &πόψεως διοικητικfίς, 

είναι γνωστΟν δτι παλαιότερον η πόλις περιελαμβάνετο είς τΟ Η-έμα Μακεδο
νίας, &ς περιφανώς δεικνύει Επιγραφή, εUρε8είσα κατ& τόπον καl Εχουσα 
οϋτω· έν Τραϊανουπόf!.ει] [fJ}έμα Μακεδω>•ίας '. Κατa τον Bertrandon de 
La Broquiere, έπισκεφ&έντα τΥ}ν περιοχfιν τψ 1433, &μφότεραι αί πόλεις, 
καi {) Μάκρη καl fι Τρα'ίανούπολις, άλλοτε άνδοϋσαι, Εκειντο 1~1ρειπωμέvαι s. 

Μετδ. τfίς έπισκFψεως Μάκρης καl Τρα'ίανουπόλεως τΟ Εγγραφον συνά
πτει το casaJe de Brachon. Ό 1'afe1 μεταγράφει : <<σuv τψ χωρ(φ τοϋ Βρά
χων>>, τοιο"i'tΟ δf: τοπωνύμιον ούδεμίαν tt·Ct παρείχε γλωσσικi]ν δυσχέρειαν '. 
Νομίζομεν δμως δτι το Ι!γγραφον "ρέπει να διoρltωltii εlς casaJe de B1a
chon, Υιτοι προάστιον τών Βλάχων, διότι έν τφ Τυπικψ τiϊς Κοσμοσωτείρας, 
περί σΟ εϋ&Uς κατωτέρω, μνημονεύεται τόπος ύπΟ τΟ 0\'ομα ό Σωη)ρ τών 
ΒΙ.άχων '. 

ΠαρCι τΟν ροϋν τοϋ ποταμού Εκειτο ή Επίσκεψις Βήρας 6 • 'Εν τii τοπο· 
ίJεσί~ ταύτη δ σεβαστοκράτωρ 'Ισαάκιος ό Κομνηνός, υίΟς τοϋ 'Αλεξίου 
του Α' καl πατi)ρ τoii Άνδροv(κου Α', '&vεχα(νισε τiρ 1151/1152 τi]v 
μονην τfjς Κοσμοσωτείρας. Έν τψ περισω&έντι Τυπικψ ό ίδρυηlς περι· 
γράφει η)ν Βήραν ώς τόπον <<Ερημον &v&ρc6πων καl οiχημάτων>>, ώς Ενδιαί
τημα «Οφεων μόνον και σχορπίων», <<χλάδοις άμφιλaφέσι περιστρεφόμε· 
νον» '· Ti)v μοv>Ίν τiiς Βήρας η τοϋ Βηρος επεσκέφltη δ 'Ανδρόνικος δ Α' 
κατ& τ&ς άρχ&ς τiϊς βασιλείας του : <<και τοίς Εκι:ίσε κυνηγεσίοις ένευφραν-&είς, 
κατ& την πατρc$αv &φικνείται μονήν, την έν τϋ Βήρq. διακειμένην, καί τψ 

1 
G. S c h 1 u m b e r g e ι-, Sigillographie de l'Empire byzantin, σελ. 118. 

Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Βuζανtιακδ. Μολuβδόβουλλα, σελ. 5, .άρ. 12. 
~ Α. D u m ο n t, "Εν&' άνωτ.: σελ. 54. 55. 
11 

Ch. Schefe r, Le \ίoyage dΌutremer de Bertrandon de Ia Bro
quieι-e (Παρίσιοι: 1892), σελ. 174 καί l'i9. 

4 Τ a f e 1 καt Τ h ο m a s, Ο/Εν<&' ά'•ωτ., σελ. 492. 
5 

L. Ρ e t i t, Typikon dιι monastere de la Kosmosotira pres ct•J.Enos 
(1152), Izyestija του εν Κωνσταντινουπόλει. Ρωσικοϋ 'Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου 
τόμ. 13 (1908), σελ. 52. ' 

6 Tafe1 καi Th·o1nas, "Εν&' άνωτ., σελ. 481. 'Αχ. Θ. Σαμο{)-ράκη, 
ΛεξικΟν ΓεωγραφικQ,, καi ΊστορικΟν τfjς Θρiκης, 'Αρχείον τοϋ ΘρgκικοU Λαογρα
φικοϋ r.αi Γλωσσικοiί Θησαuροίi, τόμ. 7 (1940. 1941), σελ. 3ll κε. 

; L. Ρ e t i t, "Εν&" ιiνωτ,, σελ. 19 κέ. Περί της μονfις βλ, 'Α. 'Ο ρ λ ά ν· 
δ ο υ,_ τα βυζαντινδ. μνημεία τfjς Β-ιlρας, Θρgκικά, τόμ. 4 (1933), σελ. 3 _. 34.'Αξιό· 
λογος εΙ ναι ή αότό-&ι, σελ. 27, δημοσιευομένη Sμμετρος έπιτύμβιος έπιγραφfι μέλους 
τινΟς τijς αlιtοκρατορικfις οίκογενείας, φέρο,•τος τόν τίτλον τοϋ δεσπότου. -,Επειδή ό 
τίτλος ούτος είσr'ιχ&η είς η)ν βuζαντιν1)ν αύλ1)ν καi διοίκησιν τΟ πρώτον τψ 1163 
(L. Β r 6 h i e·r, Les institutions de l'Empire byzantin, σελ. 140), επεται δτι ή 
ήμετέρα επιγραφΊ) εtναι μεταγενεστέρα τού Ετοuς τούτου. 

. ' 
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τoii φύσαντος έφίσταται μνήματι μετιi δορυφορίας καl δόξης βασιίιικijς>> 1
• 

Ό Βιλλεαρδουίνος άναφέρει τΟ μοναστήριον τοϋτο ως Abbeie de Vera η, 
κατ' Ciλλην γραφήν, Abbeie de Veroisne 2

• Κατα τΟν ΙΔ' μεσοϋντα αl.ώνα ό 

τόπος είχε μεταβληθfι εΊς φρούριον καl πόλισμα, ως διδάσκει ό Καντα

κουζηνός : «φρούριόν τι καρτερικώτατον παρ& τΟν cιΕβρον κατcρκισμένον, δ 

πρότερον μΕ: ν φροντιστήριον άνδρών μοναζό ντων iΊν, τότε δΕ: ύπΟ τών συνε

χών πολέμων καl τών Εφόδων τών βαρβαρικών &γροτών τινων κατφκισμένων 

πόλισμα Ύ]δη iiν» '. Τψ 1433 ό Bertrandon de La Broquiere εγραφε σχε
τικώς: «ltem, de Ηι, je vins a une ville que 1Όη nomme Vira : en ceste 
vil1e souJoit avoir ung beau chaste]]eqne] est abbatu en aucun Jieu, et 
m'a dit ung grec qu'i1 y sou1oit avoir ΠΙ' (300) chanoines et y est en
coires le cuer de ]'egJise, de quoy ]es Ί'urcz ont faict ]eur musquee et 
ont edifie autour de ce chaste1 une grande vil1e qui est peup]ee de 
Grecz et de Turcz» '. 

Κατ& τfιν αUη)ν περιοχ1Ίν, και δη έν τfί &μεσωτέρg περιφερείg τfjς Α'ίνου, 

πρέπει να άναζητήσωμεν την Pertinentia Scifis et Pagadi CUlll omnibus, 
quεe sub ipsa 5

• Περl τοϋ πρώτου τοπωνυμίου ό Tafel παρατηρεί δτι ύπΟ 

τΟν τύπον Scifis λαν{}άνει πι11ανώς τΟ κατα nlv ΘρQ.κην φρούριον Τζύμπη, 

προσΗέτων είς ταϋτα δτι &γ νοεί τα κατ& τΟ δεύτερον τοπωνύμιον Pagadi 6
• 

Τοϋτο, άγνωστοv εΊς ήμάς έξ iJ.λλων πηγών, Εχει προφανώς σχέσιν πρΟς τΟ 

νεοελληνικΟν :πηγάδι. ΟΌσον &φορQ: είς τΟ Ονομα Scifis, 1} εΊκασία τοϋ Tafel 
φαίνεται Ελάχιστα πι-Ιtανή. Κα{}' 1lμάς, ύπΟ τΟ Οvομα τοϋτο καί δfι ύπΟ τΟν 

τύπον sifis, τΟν μαρτυρούμενον ύπΟ τοϋ κώδικας τοϋ ~Αγίου Μάρκου, λαν

{}άνει τΟ <<χωρίον ή Σόφους>>, τΟ Οποίον μνημονεύεται εν τψ Τυπικψ τοϋ 

~Ισαακίου τοϋ Κομνηνοϋ ύπΕ:ρ τi]ς μονfις τfις Κοσμοσωτείρας 1
• 

Παριi τU.ς έκβολιΙς τοϋ ποταμοϋ καί παρ& τΥJν Αίνον Εκειτο πι1Jανώτατα 
τΟ emporium Sagud::e, τΟ έμπόριον Σαγουδάους 8

• "Η λέξις έμπόριον Υι 

εμπορείον χρησιμοποιείται πρΟς δllλωσιν τοϋ κάτω μέρους πόλεώς Π\'0ς, έν 

&ντιδιαστολfi πρΟς τΟ φρούριον 9
• Οϋτω ό Νικήτας ό Χωνιάτης, όμιλών περl 

1 Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 363. 
~ ν i 11 e h a r d ο u i n, § 382, Sκδ. Fara1, τόμ. Β', σελ. 190. Πρβλ. σελ. 

191, σημ. 6. 
a Καντακουζηνός, τόμ. Γ', σελ. 310. 
"Ch. Schefer, 'Ένf}' άνωτ., σελ. 179-180. 
ι; Tafel καί Thomas, 'Έ,•f}' άνωτ., σελ. 482. 
e Αύτόf}ι, σημ. 4 καi 5. 
7 L. Ρ e t i t, 'Έν{)-' άνωτ., σελ. 52. 
s Tafel καί Thonιas, ''Εν&' cl.νωτ., σελ. 467. 
ιι Δ. 'Α. Ζακυ-&ηνοϋ, Le Despotat grec de Moree, τόμ. Β' (Ά-&ijναι 

1953), σελ. 168, σημ, 2. 
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τ)jς άλώσεως τ)jς Κορίν&ου ύπο τών Νορμανδών (1147), μνημονεύει το iμπ6-

ριον, «δπερ η κάτω πόλις Επονομάζεται>> 1
• Είναι ώσαύτω; γνωστα τΟ έμπο

ρείον Στρουμμίτζης, &ναφερόμενοv Εν Εγγράφφ τοϊi 1286 2 , καl τΟ έμπόριο,, 

_της Βελι γοστiΊς τοϋ Χρονικοϋ τοϊi Μορέως g. Έκ τοϋ δρου τούτου προfίλ6ε 
καl τΟ τοπωνύμιον lΥιμπουργειό -ι_ ΤΟ τοπωνύμιον Σαγουδάους μαρτυρείται 

έν Μικρξ( Άσίq: σ, &λλCι. τΟ ΤυπικΟν τliς Κοσμοσωτείρας γνωρίζει όμώνυμον 
συνοικισμΟν έν Θριiκη : «Ε:μπόριον η Σαγουδάους μετα τών έν αUτι$ προσκα
{tημένων παροίκων καl Ενοίκων, τοϋ τε δικαίου του βασιλικάτου καl του 
φούvδακnς>> 6

• Διευκρινείται δτι τΟ Εμπόριον Σαγουδάους περιελαμβάνετο 
μεταξU τίi:Ίν ΕντΟς τΥjς Α'ίνου καl ΕχτΟς δεσποτικώς διαφερόντων 7 τψ ~Ισαα
κίφ τψ Κομνηνψ &χινήτων, ών τΥιν &ναχαίνισιν, Εκ μακροU χρόνου σχεδΟν 
&μαυρωD-έντων, γενέσ-θαι fβούλετο 8

• 

ΔΕν {}(Χ Επανέλθωμεν fίς τΎιν περιφέρειαν Διδυμοτείχου καl εlς ttlv 

~ Αδριανούπολι ν. Αί δύο αlSται πόλεις, αί κείμεναι έκατέρω{}εν τοϋ .,Εβρου 
καΙ Εμφανιζόμεναι Εν τψ Ε:γγράφcρ ώς (ΧπαρτίζΩυσαι διακεχριμένας περιφε
ρείας, &πετέλουν κατα τΟ χρυσόβουλλον του 1198 τΟ -ηvωμένον {}έμα Άδρια· 
νου πόλεως καl Διδυμοτείχου 9 • 

3. Προς ιlνατολι\ς τοϋ 'Έβρου. 'Λ vατολικώς τοίi 'Έβρου, χωροίivrες 
άπΟ τfjς παραλίου πρΟς nlv μεσόγαιοv, -θc't. μvημονεύσωμεν πρώτον τΟ κατε
πανίκιον Α'ίνου μετα τών Άπο{}ηκών ' 0

• Τ1lν ίδιαιτέραν &κμήν της Οφείλει 
η πόλις αϋτη ε'Lς nlν Επίκωρον δια τας οLκονομικας dνταλλαγcΧς {}έσιν της. 
Προσφuέστατα ό ίστορικΟς Κριτόβουλος Εξαίρει τιΧς φυσικΟ:ς συν&ήκας, αϊτι· 
νες Επέτρεψαν είς αύηlν νιΧ &ναπτυχ{}fi. <<Αlνος γάρ, λέγει, ήν μεν τΟ παλαιΟν 
πόλις μεγίστη τών Α'Lολίδων, Επί τε δόξη καl πλούτφ καi δυναστείq: μέγα 
φρονοϋσα, ξυμπάσης τε τΥ}ς καΗ-" αύτfιν παραλίας κρατούσα, &λλα δη και 

1 Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 99. 
z F ι·. D δ 1 g e r, Aus den Schatzkaruιnen1 des Heiligen Berges, σελ. 300. 
u ΧρονικΟν του .Μορέως, στ. 46G6. 
4 Ί. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο u, Περ1 του νεοελληνικου γεωγραφιχου όνόματος Νιμπουρ

γειοίί, 'Α{}ηγι1, τόμ. 20 (1908), σελ. 15-32. 
6 'Άννα ή Κομνηνή, ΙΕ', 2, τόμ. Β', σελ. 269 (Reif.). Πρβλ. Ρ. Le

m e r 1 e, Philippes et la 1\facedoine Orientale, σελ. 179, σημ. 3. 
6 Ι,. Ρ e t i t, "'Εν&' ciνωτ., σελ. 52. Περί τfjς λέξεως ψο1'JJ,δαξ βλ. κατωτέρω 

έν τοϊς περί Λϊ'\'οu γραφομένοις. 
7 ΠερL της χρήσεως του φlματος: Ν. 'Α. Β έ η, ϋber die Konstruktion vσn 

διαφέρειν ('gelι6ren') mit dem Genitiν, Glotta, τόμ. 2, σελ. 118 κέ. 
8 L. Ρ e t i t, 'Έν-&' ιlνωτ., σελ. 52. 
9 Βλ. ciνωτέρω, ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 57· 58 [86 · 87]. 
10 Tafel καί Thoιnas, 'Ένft·' ci·νωτ., σελ. 484. τα κατό. τΟν -&εσμΟν--τοu 

κατεπαιιικίου ciπO τού ΙΒ' λ1lγοντος αtωνος 1:Μ διευκρι·νη-&οίiν έν τφ τρίτφ κεφαλαίφ. 
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τών νήσων ένίων. Κείται γιlρ Εν καλλίστφ τΥjς παραλίας Θρgκης τε καl Μακε

δονίας μέρει. ~Εκ μεσημβρίας μΕν fχουσα τό τε Αίyαίον καl τ<lς ν1lσους 

παρακειμένας 'Ίμβ_ρον καl Λfjμνον καl τ&ς λοιπr}ς καl τΥ)ν άπΟ τούτων έμπο

ρίαν δciψιλώς καρπουμένη· άπΟ δΕ ctρκτου "Έβρον ποταμόν, 0ς εκ τε τijς 

Civω Μυσίαc καl τοϋ Αϊμοvος Ορους τδς πηγ<lς Εχων ρεί διcl τfjς μεσο.γείας 

Θρςίχης τε -καl Μακεδονίας, κατα μεσημβρίαν άεl πορευόμενος, προ"ίΟΟν δ8 
κατ α μικρΟν καl τtlv 'Λδριανοϋ παραρρέωv μέγας τε γίνεται και ναυσi 

περατός ... >>. Καl κατωτέρω : <<"Ο δ' σΟν •Έβρος κατιιδν τε καl πρΟς τ(ρ 

Δορίσκφ γινόμενος καl παραρρέωv aυτόν, Εξεισι πρΟ τοϋ λιμένος Α'ίvου Ες 

τf)ν ταύτη ι1-άλασσαν τοϋ Αίγαίου. Τρfφει δΕ γένη τε παντοδαπά')ν 'Lχ{}ύων 

πολλά, μειζόνων τε καl μειόνων, ι/.λλ(/. fnl καl πιόνων· παρέχει δΕ καl τοίς 

Εν τii πόλει δι~ αUτοϋ πλοίοις φορτηγοίς τcΧς Εμπορίας ποιείσ{}αι Ες τε ηlν 

μεσόγειον καί τιVας τών Εν α{Jτή πόλεων πλησιοχώρους αύτψ. Ε'ίσl δΕ καl 

πρΟ τfiς πόλεως λίμναι καl fτεραι πέριξ αυτης, αϊ δη καl χερρόνησον ταύτην 

ποιοϋσιν, άλλΟ: δΥι καl Ετfρα τις λίμνη μεγάλη έμβάλλουσα Ες αυτας Οπισftεν 

τοϋ πρΟ τiiς πόλεως Ορους, κειμένη πρΟς βορράν dνεμον, Στεντορlς καλου

μένη τΟ παλαιόν, τρέφουσαι καl αύται ίχ{}ύων τε γένη πολλ& καl κύκνων 

άγέλας καl πτηνών CJ.λλωv Εδωδίμων, λίμναις ένδιαιτωμένων καl ποταμοίς ... ΤΟ 

δΕ δf) μείζον καl ψ πάσας σχεδΟν τΟ:ς γειτονούσας νικ(( με{}~ ύπερβολfiς τfj τε 

τών χρημάτων καl προσόδων φορfi, οί έν aύtii γινόμενοι δ.λες πλείστοι καl 

κάλλιστοι τών άπανταχοϋ, οϋς άνα πdσαν ΘρQ.κην τε καl Μαχεδονίαν διαδι

δοϋσά τε χαl διατι&εμένη δτι πλείστον ξυλλέyει χρυσΟν καl dρyυρον· και 

ώς άπΟ πηγών οϋτως ή πόλις αϋτη τΟ Εξ Πρχfiς εlιδαίμων τε fiν καl πλοϋτον 

dφ&ονον είχε καl δύναμιν πλείστην και δόξαν περιεβέβλητο, καl πολλοίς 

Cίλλοις έκόμα καλο ίς>> 1
• 

ΤΥιν οίκονομικ1lν σημασίαν τiiς πόλεως δεικνύουν καl αί έν~αϋ&α μνη

μονευόμεναι &πο-θ·flκαι. Αύται, ώς παλαιότερο ν τό. ρωμα'ίκΟ: horrea καi τα 
~ ~ ... ~~ ~, '3" , , ' ~~ ο' βυζαντινα ωρρεια η ορρια, ησαν κρατικα καταστημαr.α (jχFσιν εχοvτα πρ ς 

ηlν πολιtικΥιν τοϋ &νεφοδιασμοϋ καl τας άvάγκας τiϊς φορολογίας 2 • ~Επι

γραφικ& καl σφραγιστικα μνημεία, ώς καl άλλα κείμενα, &ναφέρονται εlς 

τοUς {)-εσμοUς τών όριαρίων καl τών άποfJηκαρίων rι. ΠρΟς δήλωσιν τών 

1 Κ ρ ι τ ό β ο u λ ο ς, Β', 12 : Fragmenta Historicoruιn Grrecorum, τόμ. Ε', 
σελ. 112 · 113. Πρβλ. Β. Ά. Μ υ σ τ α κ ί. δ ο υ, Αίνος, 'Έβρος, Άλικαl- Ίχ-&uοτρο

φεϊα, Θρι;iχιχά, τόμ. 3 (1932), σελ. 66 · 67. Περl Α'ίνου βλ. καL • Α. Θ. Σ α μ ο & ράκη, 
ΛεξικΟν ΓεωγραφικΟν καί ΊστορικΟν τfις Θριί;χης, Άρχ''ί:ον τού Θρq.κιχού Λαογρα

φικού καi Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. 7 (1940 -19Η ), σελ. 260 κέ. 
2 G. Μ i 11 e t, Apothecarios, Byz. Zeitschrift, τόμ. 30 (HJ29- 1910), σελ. 

430 κέ. Περί της διαφοράς μεταξlι &πο{}ήκης καi horreum βλ. αlιτό&ι, σελ. 433 κέ, 

s Αlιτό&ι, σελ. 4ΗΟ κέ. ΔΕν ε'ίδομεν τι)ν νεωτ6.τη'\' μελέτηγ του S. G. Μ e r
cati, •οριάρως: Horrearius, .?Eg:γptus, τόμ. 30 (1950), σελ. 8-13. 
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&πα&ηκών έχρησιμοποιή~η βραδύτερΩν καl fι λέξις φούνδαξ, την όποίαν έν 
παρόδφ έμνημονεύσαμεν &νωτέρω Επ~ εύκαιρίq. της παραίJέσεως χωρίου τοϋ 

Τυπικοϋ τΥjς ΚοσμοσωτΒίρας καl τfιν όποίαν {}α συναντήσωμεν καl έν τοίς 

έξiiς. Ή λέξις α~τη διετηρήιtη ε!ς τα μεσαιωνικa fundicus καl fondaco, 
προέρχεται δΕ έκ τοϋ &ραβικοϋ fιιnduq καl τοϋτο Εκ τοϋ Ελληνικοϋ παν
δοχείον 1

• 

'Ήρχετο &κο),ούι'Ιως ή επlσκεψις Κυψέλων '. Ta Κύψελα, Κύψαλα η 
UΥψαλα, Εκειντο παρα την συμβολtΊν των ποταμών "'Εβρου καl ~Εργινίου, 

Οπου, κατc't τΟν Στράβωνα, Ετερματίζετο ή ~Εγνατία cΟδός 8 • ·π άρχαία αϋτη 
πόλις Επανειλημμένως μνημονεύεται ύπΟ τών Βυζαντινών. Καl οίiτοι καl o'L 
παλαιότεροι όμιλοUν περl τ)iς δασώδους περιοχης, η όποία περιέβαλλε τα 
Κύψελα'· 'n Βιλλεαρδουίνος &ναφέρει τiιν mult bele prrerie, pres de la 
Capesale 6

, ό δΕ Edrisi τ Υ) ν πόλιν <<κειμέvην οίJχl μακριΙν τοϋ ποταμοϋ, τοϋ 
Επονομαζομένου Μαρίτσα, ποταμοϋ σημαντικοϋ, τΟν Οποίον διέρχεταί τις 
δια πλοίων>> 6

• τα Κύψελα άπετέλεσαv Επισχοπfιν καl άκολούftως άρχιεπι
σκοπήν r. Μολυβδόβουλλον τοϋ Ι' αίώνος άνfϊχεν είς τΟν άρχιεπίσκοπον 
Κυψέλλου Λέοντα'. Κατa το ~τος 1433, ό Bertrandon de La Broquiere 
ε15ρε την πόλιν ήρειπωμένην έκ τι'Ον πολέμων 9 • 

~Ανατολικώτεροv 8κειτο τΟ κατεπανίκιον Ρουσίου μετα τΥjς Επισκέψεως 
τοϋ ~ Αyριοβιβαρίου 10

• ΤΟ μFσαιωνtκΟν τοϋτο Πόλι σ μα ταυτίζεται πρΟς η) ν 
άρχαίαν Τόπειρον χαl τΟ νεώτερον Ρούσχιο·ί, παρiΧ τf)ν Κέσσανην 11 • Κατα τΟν 
Edrisi, τΟ Ρούσιον fιro έχησμέvον έπl της κλιτύος ύψηλοίJ όρους 12 • Οί δυτι
κοl ίστορικοl τών Σταυροφοριών &ναφέρουν τοϋτο δ:ις Rusa civitas και δ:ις 

1 G. Β r a t i a η u, Etudes Byzantines d'histoire economique et sociale, 
σελ. 145. 

2 Tafe1 καί Thomas, "'Εν{)-' &νωt., σελ. 481. 
3 Τ a f e Ι, Via Egnatia, Β', σελ. 57- 58, 
4 Αύτό&ι, σελ. 57. 
δ Villehardouin, § 4:96, τόμ. Β', σελ. 310. 
6 Παρό. Τ a f e 1, Constantinus Porphyrogenitus De Pωvinciis Regni By

zantini (Tίibingen, 1846), σελ. 33. 
7 Georgius Cyprius, έκδ. Η. Gelzer, σελ. 4 καi. 59, &ρ. 6!καί 1182. 

Πρβλ. 'Α. Σ τ α μ ούλη, Συμβολi) είς την ίστορίαν των 'Εκκλησιών τfjς Θρ~κης, 
Θρq.κικά, τόμ. 14 (19!0), σελ. 126 -127. 

6 G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigillographie de lΈmpire byzantin, σελ. 119. 
9 Ch. Schefer, "'Εν&' &νωτ., σελ. 173. 
!Ο τ a f e 1 καl τ h ο m a s, "'Εν-&' &νωτ. I σελ. 484. 
11 Tafel, Via Egnatia, Β', σελ. 19 κέ. Πρβλ. Ν. 'Α. Βέη, Αί f.τιδρομαl 

των ΒιJuλγάρων ύ.τΟ τΟν τζάρον Συμεών, •Ελληνικά, τόμ. 1 (1928), σελ. 369, σημ. 5. 
12 Παρό. Τ a f e 1, Constantinus Porphyrogenitus, "'Eνfi-" dνωτ., σελ. 33. 
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La Ronsse I. ·ο Επίσκοπος Ρουσίου Τρύφων ύπέγραψε τα πρακτικα τΥjς συνό· 
δου τοϋ 879, ό δΕ Άρέι~ας, έν έπιστολίi γραφείση μεταξlι τι'Ον Ετών 914 χαl 
924, έξαίρει τΟ έ{}νικΟν φρόνημα άλλου Επισκόπου, τοϋ Εlι&uμίοu, <<είς 

μηδ8ν τών προταθέντων δ'πΟ Βουλγάρων ύπείξαντος, άλλ~ εύστα{}ώς αγαν 

τας άπειλ"ας ύπενεyκόντος» ~. ΤΟ Άyριοβίβαρον, τΟ όποίον συνάπτεται πρΟς 
τΟ χατεπανίκιον Ρουσίου, Εκειτο 'ίσως έν τfi ίχftυοτρόφφ περιοχίi τilς Στεψ 
τορ(δος λ(μνης '. 

Θα μνημονεύσωμεν &χολούflως δύο άλλας ;ιFριφερείας: η)ν έπίσχεψιν 

Γαρέλ/,ης καΙ. τ1)ν πόλιν (civitas) 'Άπρων μετα πάντων τών ύπ~ αUη)ν ύπα

γομένων 4
• τα δύο ταύτα <<πολίχνια», ώς Ο:ποχαλεί Ο Νικηφόρος Γρηγορdς 

τf)ν Γάρελλαν καi τΟν "Απ ρω ν ;; , &ναφέρονται συνJl{J·ως παρεζευγμέναι έν τfi 

Ο:φηγήσει τών Βυζαντινών ίστοριχών. "Επανειλημμένως ωϋτο συμβαίνει 

παρα τψ Ίωάvνυ τψ Καντακουζηνψ. "Αναφερόμενος είς τΟν κατα τσUς Εμφυ

λίους πολέμους διακρι{}έντα Συργιάννην, ό αύτοκράτωρ ίστορικΟς γράφει : 
«δύο Εξ αϋτών [τών πόλεων τiiς Θρtiκης, ών Επετρόπsυεν ό Συ('γιάννηςJ, τΟν 

'Άπρων καl την Γάρελλαν, φρουραίς κατασχcΟν χαl τ&λλα &σφαλισάμενος, 

ωστ~ Εχειν πρΟς πολιορκίαν &ντέχειν, &πέστη πρΟς τΟν πρεσβύτερον βασιλέα 

Νοεμβρ(ου μηνός»'· Ή Γάρελλα ύπijρξεν f!δρα Επισκόπου καl &κολού&ως 

&ρχιεπισχόπου 7 • 

·ο ~Άπρως ύπfjρξεν έκ τών Επισημοτάτων πόί.εων τiiς Θρtiκης. "Εκειτο 

Επl τfίς διασταυρώσεως τών Οδών τών άγουσών πρΟς Αίνον καl πρΟς την 

ί}ρQκικηv χερσόνησον. Κατδ. τοUς ρωμα'ίκοUς χρόνους μνημονεύεται δ:ις 

Colonia C1audia Aprensis, Επl δΕ Θεοδοσίου τοϋ ΑΊ άναχτισffείσα, μετω~ 

νομάσ~η είς Θεοδοσιούπολιν, τΟ Ονομα δμως τοϋτο δΕν κατίσχυσε τελικώς 8
• 

1 Histoire Anonyme de Ja Premiere Croisade, έκδ. L. Brehier, § 5, σελ. 
26. Vil.Jehardouin, § 402, τόμ. Β', σελ. 214 κ.ά. Πρβλ. Ρ. Lemerle, 
Philippes et la Macedoine Orientale, σελ. 170 καi σημ. 5. 

~ Σ. Κ ο υ γέα, Ό Καισαρείας Άρέ{)-ας καί τΟ έργον αUτοiί (Ά-&fjναι, 1913), 
σελ. 18. Πρβλ. Ν. Ά. Β έ η, Έν&' άνωt., 'Ελληνικά, τόμ. 1 (1928), σελ. 368. S. 
Ρ. S e s t a k ο v, Zur Geschίchte der griecbisch - bulgarischen Beziehungen, 
Byzantinoslavica, τόμ. 1 (1929), σελ. 162 (γερμ. περίληψις). 

1 τα χειρόγραφα, πλήν τοϋ κώδικος τοiί "Αγίου Μάρκου, παρέχουν τi)ν γραφi}ν 

Agriovivario. ·ο Tafel προετίμησε ηlν γραφi)ν Agiovivario, τi}ν παρεχομένην ίιπό 

του κό)δικος τούτου: Τ a f e 1 καt Τ h ο m a s, 'Έν&' ιiνωτ., σελ. 485, ση μ. 9. 
' ΑUτό-&ι, σελ. 481. 
5 Νικηφόρος Γρηγοράς, τόμ. ΒΊ σελ. 229. 
6 Ί ωά ν ν η ς Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, τόμ. Α', σελ. 123. Πρβλ. σελ. 138 καί 

143. Tafel καί Thomas, "Εν&' &νωτ., σελ. 481, σημ. 4. 
7 'Α. Σ τ α μ ούλη, "Εν&' 6.νωτ., Θρq.κικά, τόμ. 14: ( 1940), σελ. 101 -102. 
8 Hirschfeld, Aρroi, εν Pauly- \iVissowa, Real- Encyclo:piidie, τόμ. Β', 1, 

στ. 272. 
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Κατα τΟν Edrisi, ό "Άπρως ήτο &ν&οίiσα πόλις τοϋ Εσωτερικού, περιβαλλο
μένη ύπΟ κατοικιών καl άμπrλώνων 1

• co "'Απρως fιω άρχιχώς εδρα Επι

σκό.Ίου, τελοϋντος ύπΟ η)ν μητρόπολιν Ήρακλείας, &.κολούΗως προήχθ-η είς 
άρχιεπισχωηlν χα l τfλος, πρΟ τοϋ 1171, εΊς μηiρόπολιν 2

• ~Εσώι9η μολυβδό

βουλλον τσϋ ΙΑ' η IB' αlιiJvoς, άνiiκον είς Cίftηλον άρχιερέα "Άπρων καl 

ραίκτορα •. Ί-Ι πόλις ταυτίζεται προς η'ιν Neap0lis i\ ]a cite de Nap]es 
τών δυτικών 'ιστορικών τών Σταυροφοριών 4

• Ουδεμίαν f:χει σχέσιν πρΟς τΟ 
κα:rεπανίχιον "Άκρους η "Αχρου, τοϋ δ ποίου τΟ κέντρον εύρίσκετο Εν 

Ίερισσψ '· 
Τρίτον {}ρgκικΟv πόλισμα μνημονεύεται όμοϋ μετα τοίi "Άπρω καl τijς 

Γαρέλλης: τΟ Πάμφιλον η Πάμφυλον, τΟ όποίον χαρακτηρίζεται ύπΟ τiiς 
Partitio Romani~ ώς πόλις {ciνitas) 0

• Ώς συνάγεται Εκ τΥjς άφηy1lσεως 
τοίi Καντακουζηνοίi, τΟ Πάμφιλον περιελάμβανε η)ν κάτω πόλι1' καl ηΊν 

άκρόπολιν 7 , άπΟ δΕ τοϋ Η' αί<:Ονος ήτο εδρα 8πισχοπiiς, τεταγμένης ύπΟ τfιν 

μητρόπολιν CΗρακλείας Β' "Εκ τών στοιχείων, τα όποία παρέχουν 'Έλληνες 

καl δυτικοl 'Lπτορικοί, ίδιαίτατα δ Βιλλεαρδουίνος, προκύπτει δτι τΟ ί1ρg

κικ0ν τοϋτο πόλισμα Εχειτο Επl τΥjς όδοίi, τiiς άγούσης άπΩ ~Αδριανουπόλεως 
εΊς Ραιδεστόν, καl δη πρΟ τiiς Χαριουπόλεως θ. Κα τα τοUς χρόνους τiiς 

~Άννης τiiς ΚομνηνΥjς, ύπήγετο είς τΟ {}έμα Μακεδονίας ιο. 

OUχL μακρΟ:ν τοϋ Παμφίλου Εχει το ti Επίσκεψις Κούλη Jl. "Η ~Άννα fι 

Κομνηνιl, άναφερομένη είς τ&ς επιδρομΟ:ς τώ\• Πετσενέyγων, μνημονεύει τΟ 
τοV /(ούλη πολίχ11ιον καl τΟν τοϋ Π ούλη ρύακα: <<δρώντες δε τοUς περl τας 

κωμοπόλεις των παρακειμένων χωρών πρΟς τΟ:ς πόλεις χαl τU φρούρια συνε~ 

λαυνομέvους διU. πτοίαν πολλΛν, &πάραντες τοϋ ούτωσl καλουμένου Παμ

φύλου τόπου, καταλαμβάνουσι τΟ τοϋ Κούί.η πολίχνιον τΟ &παν συνεπαγό-

I riαρό. τ a f e Ι, Constantinus Porph:γrogenitus, σελ. 33. 
2 Β. Σ τ ε φ α\' ί δ ο υ, Ό μητρωτολίτης "Απρος 11 δ μητροπολίτης "Απρω ; 

Έπετηρl.ς Έταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 4 (1927), σελ. 265-266. Β. Μ υ σ τ α κ ί
δ ο υ, Μητρόπολις 'Άπρω καl. μητροπολίτης "Απρω, Θρqκικά, τόμ. 2 (1929), σελ. 
39 κέ. 'Α. Σταμούλη, "Ε·ν{}' &.νωτ., σελ. 83~85. 

s G. S c h 1 u m b e r g e r, Sig-illographie de lΈtn.pire byzantin, σελ. 116. 
4 Πρβλ. Ε. F a r a 1, εν τfι εκδόσει τοϋ Βιλλεαρδοuίνοu, τόμ. Β', σελ. 201, 

σημ. 3. 
5 Σ τ. Κ u ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντιναt Μελέτπι, σελ. 361, σημ. 2. 
c τ a f e 1 καi τ h ο m a s, ''Εν&· &.νωτ. J σελ. 480. 
7 Ίωά"ι•νης Καντακουζηνός, τόμ. Β', σελ. 187. 
8 'Α. Σταμούλη, "Εν&' &.νωτ., σελ. 153-154. 
θ Ε. Faral, εν τfi εκδόσει του Βιλλεαρδουίνοu, τόμ. Β', σελ. 179, σημ. 2. 
10 Σ τ. Κ u ρ ι α κ ί δ ο υ, Βu~ανηναί Μελέτ-αι, σελ. 393- 394. 
11 Tafel καl. Thomas, ... Εν&' &.νωτ., σελ, 480. 

• 

~' 
' 
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μενοι στράτευμα» t. ~Εκ τiiς Ολης Εκ{}έσεως τiiς Κομνηνfjς προκύπτει Οτι ή 
έπίσκεψις Κούλη Εχειτο πρΟς ά"Ι•ατολUς τοίί Παμφίλου. 

Κατα την αUnlv περιοχ1Ίν πρέπει να &ναζητη-θii τΟ casale Chortocopli, 
i)τοι τΟ :;τροrί.στιον τοίί Χορτοχοπείου ~. 'Ό τόπος είναι γνωστΌς έκ τfiς ά.φη

γήσεως τοϋ Βιλ!.εαρδου.ίνου. ·ο ίστορικΟς ο-δτος όμιλεί περί τοίi casal qui 
Cortacople est appe:Jlez, εlναι δε χαραχτηριστικΟν δτι χρησιμοποιεί τΟν 
αί,τΟν δρον casale, τΟν όποϊον εύρίσκομεν έν τψ έγγράφψ τf)ς διανομiiς 8

• 

ΤΟ Χορτοχοπείον 11 Χορτοκόπιον fκειτο Επί τινος χοινοϋ σημείου τών όδών, 
τιΟν &γουσών clφ~ ένΟς Εκ Καλλιπόλεως είς "Αδριανούπολιν καl άφ~ Ετέρου 
έκ Κυψέλων είς Ραιδεστόν, πι-nανόπατα πρΟς άνατολ&ς τοϊι "Απρω 4

• ΤΟ 
τοπωνύμιον Χοστοχοπείον 11 Χορτοκόπιον ειJρίσχομεν μνημονευόμενον εν 

&γιορειτιχψ /γγράφφ του 1044 η 1059 '· 
'Αφοϋ μνημονεύgωμεν nlv ΤζουρουλΟν καl τfιν Θεοδωρούπολιν, περl 

cJJv έγένετο άνωτέρω 6 Ο προσήκων λόγος, άφοϋ παραδράμωμεν τ&ς πόλεις 
(cjvitates) Βουλγαρόφυγον, Μεσσ1lνην χαl , Λρκαδιούπολιν, η1ς Οποίας τΟ 

ήμέτερον περl διανομiϊς Sγγραφον άναγρciφει πρώτας μεταξU τών χηlσεων 
τοϋ πρώτου κλήροι~ τοϋ δουχΟς χαl τliς Κοινότητος Βενετίας ί καl τών όποίων 
1iρευνή{}η η δη 1l Εν τ] ΕπαρχιακΌ διοικήσει χαιtt" δλου ·&έσις Β, Ηα προχωρή
σω μεν πρΟς την Βιζύην. Αϋτη άναφέρεται έν τψ έγγράφφ &ς άπλfl πόλις 

(civitas) 9 , ΆπΟ τiις &πασχολούσης ήμιiς €νταύί1α διοικητικής Οργανώσεως 

τού Κράτους, 1l Βιζύη, επισημοτάη1 {}ρgκικ1Ί πόλις καl Εδρα παλαιάς έκκλη
σιαστικlϊς περιφερείας Ι σ' παρουσιάζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον. Πράγματι κατα 

τΟν Η' καl Θ' α10Jνα, α{!τη άπετέλεσεν Ίδίαν διοικητικην καl στρατιωτικfιν 
μονάδα ύπΟ τουρμάρχην. 'Εσώ{}η μολυβδόβu1 1λλον τών χρόνων τούτων, &νfj~ 

κον ε'ίς τι να Σταυράχιον, βασιλικΟν σπαfJάριον καl τουρμάρχην Βιζύης 11
• 

ΆγιολογικΟν κΕίμενον, μεταγενέστερον τοϋ μολυβδοβούλλου, ό Βίος τijς 

ι "Λ·ννα ή Κομ"ι'ηνή, Ζ', 1, τόμ. Α', σελ. 227-228. 
2 Τ a f e 1 καί Τ h ο m a s, 'Έν&' &"\'ωτ., σελ. 4_66. 
5 Vi 1.1 e l1 a r dou i n, 381 ~ 382, τόμ. Β', σελ. 189 κε. 
4 Πρβλ. Ε. F a r a 1, Αlιτ;ό{}ι, σελ. 190, σημ. 1. 
ι. F r. η 61 g· e Γ, Aus r1en Schatzkammern des Heiligen Berges, σελ. 

178. ΤΟ χωρίον τοϋτο δκειτο κω;Cι. ηlν χερσόνησον Παλλήνης. 
6 'Ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 54 /83]. 
7 Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, 'Έ·ν&' &νωτ., σελ. 464. 
Β 'Ανωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 54-55 [83-84]. 
8 Tafel καl Ί~hoιnas, .. Εν&' ύ.νωτ., σελ. 474.. 
ιu ·Α. Σ τ α μ ούλη, "Εν&' c'ινωτ., σελ. 90 κέ. Πρβλ. Μητροπολίτου Σάρδεων 

Γ ε Q μ α ν ο U, 'Επισκοπικοί κατάλογοι τών Επαρχι(Q\• της 'Ανατολ. καi Δυτ. Θρ4· 
κης, Θρg.κικά, τόμ. 6 (1935), σελ. 53 κέ. 

11 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ,. Βuζαντιακό. Μολυβδόβουλλα, σελ. 11, άρ. 31. 
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~Αγίας Μαρίας της νέας, μεταστάσης είς Κύριον περl τΟ Ετος 902 1
, μνημο

νεύει τΟν δρουγγάριον Νικηφόρον, προαχ{}έντα είς τουρμάρχην Βιζύης 
πιΗανώς μετι'ι τljν μάχην τοϋ Βουλγαροφύγου (896) '· Ή παρουσία τών 
&ρχόντωv τούτων Εχει προφανώς σχέσιν πρΟς τ1τν Ciμυναν τfiς περιοχiϊς, ή 
δ ποία μέχρι τοϋ Ηανάτου τοϋ Συμεων (927) εύρέ{}η Ιχτεθειμένη ε1ς τaς βουλ
γαρικός έπιδρομάς. ΤΟ μνημονευftΕν &yιολογικΟν κείμενον είναι καl άπΟ τf]ς 
&πόψεως ταύτης σημαντικiι πηγ1l 3

• 

ΈρχόμεΗα &χολούθως ε1ς τiιν Ιπίσχεψιv Γεένης (pertinentia Gehen
na) '. Περl τοίi ονόματος τούτου δ Tafel γράφει': fornιa mirifica. Ganos 
maHιnus? sed l1oc ipsuιn supra l1abuirnus. An Daoniuιn ?. Οϋτε περι 
τοϋ Γάνου πρόκειται, άφοlί οtiτος, ώς δρ&ίί1ς παρατηρεί ό συγγραφεύς, &να
φέρεται &λλαχοϋ, οϋτε καl περl τού Δαονίου. "Ως 11δη διέγνωσεν δ Θεό
δωρος Menke, η Γέενα τοϋ έγγράφου πρέπει νΟ: ταυτισ-&fj πρΟς τiιν νεωτέ
ραν Γένναν 6 , ή όποία εκειτο είς τΟν καζdν Σαράντα ~Εκκλησιών 7

• "Ομώ~ 
νυμον χωρίον εύρίσχομεν &ναγραφόμενον Εν έγγράφοις τοϋ ~Αγίου •Όρους 8

• 

"Ετι βορειότερον εχειτο Ίi eπ(σχεψις τi'jς Μικρiiς καl τiϊς Μεγάλης Βρύ
σεως 9 • ~Ως παρετήρησεν ό Ί'afel, έπισκοπiι Βούσεως, άνήκουσα είς τfιν 
μητρόπολιν 'Αδριανουπόλεως, άναφέρεται Εν τοίς Νέοι ς Τακrιχοίς 10

• ~ Ακο
λού{}ως είσάγεται ή Εν τψ ήμετέρι:ρ έγγράφφ διάκρισις τi}ς Μικρdς καl της 
Μεγάλης Βρύσεως, έκκλησιαστικ& δε Εγγραφα όμιλοϋν περl έπισκοπiiς τflς 
Μεγάλης Βρύσεως καΙ άρχιεπισχοπijς τijς Μικρiiς Βρύσεως ". Διένεξις μεταξiι 
&ρχιερέωv τών δύο τούτων περιφερειών &νήχθ-η Ενώπιον τi}ς Lερdς συνόδου 
/πΙ πατριάρχου Λουχii τοϋ Χρυσοβέργη (1157 -1170) ". Βιβλιογραφικον 

1 C y. Μ ο r a v c s i k, Byzantinoturcica, τόμ. Α', σελ. 359. 
~ F r. D v ο r η ί 1{, Quelques donnees sur les S1aves extraites du tome 

Ιν Novembris des ..:Acta Sanctorum», Byzantinoslayίca, τόμ. 1 (1929), σελ. 40. 
3 Αύτό{}ι 1 σελ. 39-43. 
4 Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, 'Έ·νil' άνωτ., σελ. 480. 
5 Αύτόi}ι, σημ. 4. 
6 τ h. Μ e 11 k e, Eι·laίiternde νoι·bemerknngen ΖUΓ Spruner- Menke 

Hand- Atlas zur Geschichte des Mittela1ters und der neueι·en Zeit, σελ. 40. 
'Α. Χ ρ η σ τ ί δ ο u, Γέννα, 'ΑρχείοΎ τοϋ Θρ~κικοϋ Λαογραφικού καi Γλωσσικού 

Θησαυροϋ, τόμ. ~ (1935 -1936), σελ. 119 κέ. 
1 Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ ο u, Όδοιπορικόν, Θρq.κικά, τόμ. 10 (1938), σελ. 254. 
!I Σ ω φ ρο\' ίο υ Ε {ι σ τ ρατ ιά δ ου, Ίστορικό. μνημεία του 'Ά{}ω, Έλλη· 

νικά, τόμ. 2 (1929), σελ. 352 καί 377. 
9 Tafe1 και Thomas, "Εν-Ι}' άνωτ., σελ. 480. 
ιο Geoι·gius Cyprius, εκδ. Η. Ge1zer, σελ. 80, &ρ. 1718. 
11 • Α. Σ τ α μ ούλη, •Ένi}' &νωτ., σελ. 95 κέ. 
12 V. G ι· u m e 1, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinop1e, 

τόμ. Α', τεuχος 3 (1947), σελ. 137, 6,ρ, 1098. 
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σημείωμα κιι')δικος της Μονflς Κουτλουμουσίου τοϋ Ετους 1169 μνημονεύει 
τΟν ταβουλλάριόν καl κληρικΟν τiϊς άγιωτάτης άρχιεπισκοπiϊς πόλεως Μικρdς 
Βρύσεως τΟν Ψελλόν, <<&νοικοδομήσαντα>> έξ έπιταγfις Γερασίμου μοναχοϋ, 
καθ-ηγουμένου τΥις σFβασμίας μονΥις του εν μάρτυσι περιω\·ύμου Θεοδό)ρου 
τοίί Κλεισουριιι'που, τΟ χειρόγραφον τούτο 1

. 

4. 'Η Θe~κικiι Χεeσόvησος κα! at dκτα! τής Πeοποvτlδος. Κατ<'< 
τοiις χρόνους, χα{}' οϋς έγράφετο τΟ ύπΕρ τ&ν Βενετών χρυσόβου/.λον τοϋ 
'Αλεξίου τού Γ', ή {}ρq:κικΎι Χερσόνησος &πετέλει εlσέτι Ίδίαν διοικητικην 
περιφέρειαν 2 • ~Εν τίϊ Partitio Rornanire ή περιοχiι αϋτη, ά)ς· χα! όλόκληρος 
ή Θρ4κη, παρίσταται διεσπασμέ-νη είς Επισκέψεις, πόλεις καl U.λλας έλάσ
σονας περιφερείας. 

3 Απώταται πασών τών διοικητικών τούτων--περιφερειών ήσαν α 'Ι. έπι~ 
σκέψεις Μαδύτου κα\ Καλλιπόλεως'· Καl ii Μάδυτος χαl ή Καλλίπολις 
φέρονται έvωρίτατα ώς έπισκοπαί, τεταγμέναι VπΟ τΥιν μητρόπολιν Ήρα
κλείας '. 'Εσώ{jη μολυβδόβοuλλοv τοϋ ΙΑ' η ΙΒ' αlώνος, &vijxoν Εtς τον 
μητροπολίτην Μαδύτων Νικηφόρον 5

. ~Εν συνεχείq: πρΟς τfιν έπίσκεψιν 
Καλλιπόλεως τΟ Εγγρ~φον περιέχει τΟ: τοπωνύμια Lazιι et Lactu. ΔΕν είναι 
σαφές, έ&ν οί διr) τούτων δηλούμενοι τόποι &νiiκον εlς τiιν εLρημένην Επί
σκεψιν η εαν άπετέλουν ίδίαν περιφέρειαν. Πάντως τΟ χωρίον νοσεί προ
φανώς, κα{}" α δΕ σημειοί καl δ Tafel, τα Ονόματα είναι Clγνωστα έν τii 
μεσαιωνική γεωγραφίq: τcίιν Ελληνικών χωρών 6

• 'Ίσως ί1π' αύτό λαν&άνει ή 
τοπωνυμία Λίζηκος, VπΟ τfιν όποί.αν φέρεται Επισχοπ1l, εξαρτωμένη &πΟ τiϊς 
μητροπόλεως Ήρακλε(ας '. 

Μνημονεύεται άκολούθως ή Pertinentia de Muntimanis et Sigopo
tamo, CUΠ1 omnibus, qu~ sub istis 8, Περl του πρώτου τών όνομάτων 

Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος τών f:.ν ταίς Βιβλιο&ήκαις τοϋ •Αγίου "Ορους 
Ελληνικών κωδίr.ων, τόμ. Α', σελ. 279. Πρβλ. 'Α. Σταμούλη, ;,Εν&' ιl:νωτ., σελ. 
95-96. 

~ Πρβλ. άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 55- 56 {84- 85j. 
3 Τ a f e 1 καl. Τ h ο nι a s, ,"Ε,•&' &νωτ., σελ. 467- 468 καl 483. 
4 'Α. Σταμούλη, "Εν/}' άνωτ., σελ. 122 κέ., 129 κέ. 
5 G. S c h 1 u m b e ι· g e Γ, Sigillographie de l'Εηιpίι-e byzantin, σελ. 115. 

Περt τών άρχαιοτ{ιtων Μαδύτου βλ. C h. Ρ i c a ι- d- Α. J, R e i n a c h, Yoyage 
dans la Chersonese et aux iles de la n1er de Thrace, Bu11etin de Corresρon
dance He11enίqιιe, τόμ. 36 (1912), σελ. 305 κέ. 

6 Τ a f e 1 καi Τ h ο 1n a s, 'Ένi}' 6.'\•ωτ., σελ. 468, σημ. 2. 
ϊ G e ο r g i u s C y p r i u s, "Εν{}' &νωτ., σελ. 63, άρ. 1274. Πρβλ. 'Α. 

Σταμούλη, 'Έν1}' ιiνωτ., σελ. 129. 
8 Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, "Εν*' &νωτ., σελ. 468. 
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τούτων ό αύτΟς Tafel παρατηψί : «locus nobis incognitus, scriptione, ut 
patet, corrupta» 1 • Τα χειρόγραφα παρέχουν τ&ς γραφάς: De Muntemanis, 
De l\ιfuntimanis, Demum Ten1anis καl J\.1unciakianis, ουδεμία δμως 
αύτών βοη{}εί 1iμάς δι(} την γεωγραφικ1lν UναγνώρισιΥ. Σημειοϋμεν άπλώς 
δrι 1l κατάληξις τής τελευταίας (Munciakianis) φαίνεται παραδίδουσα &κραι
φνέστερον βυζπνττνΟν τύπον. Ίοl!ναντίον, εlναι γνωστΟς ό ΣιγΟς ποτα
μός, ρέων κατα τf]v {tρq.κικηv Χερσόνησον, παρcl τl~JV fi'Ιάδυτον καl την 
Σηστόν ~-

Κατα tllν uUtl\V περιοχ1\ν πρέπει νΟ. &ναζητη-&οϋν ελάσσονές τινες περι
φέρειαι καl Ciσημα πολίσματα. ΜεταξV τούτων καταλέvομεν πρώτον τ}ιν Επί
σκεψιν 'Υαλοκαστελλίου 3 • ~Εκ τfΊς άφηγήσεως τοίi ίστοριχοί' Ν ικ1lτα τοϋ 
Χωvιάτου, Οστις ;τοιείται μνείαν του τοπωνυμίου, προκύπτει Οτι τΟ Ύαλο
καστέλλιον fκειτο παρcl. η\ν εUρωπα"ίκi-]ν παραλίαν toU <Ελλησπόντου, κατά 
τινcι. χώρο ν Επιτη;;)είως Sχοντα δι() τιlν Επικοινωνίαν μεη( τfις Μικράς' Ασίας'-. 
~Αναγράφονται περαιτέρω η Pertinentia Galanatoω καl τΟ 1.\ιlolinoto 6

• 

Διό. τΟ τελευταίον οί κώδικες πάρέχουν Επίσης τUς γραφUς Molivoto κα'ι 
Iv1olivoι-o. •Η πρώτη είναι δσφαλώς 1] ύγιεστέρα, διότι {,π~ αUηlν δυνάιιε&α 
vd &ναγνωρίσωμεν τΟ ·θρq.κιχΟν Μελίβοτο\'. ΤΟ &κόλου-itον χωρίον τοϋ 
Χωνιάτου, &ναφερόμενον είς τi-]ν ναuτιχ1~1ν fκστρατείαν τού Κοντοστεφάνου 
Εναντίον τ1iς Αlyύπτου (1169), προσδιορίζει τΎJν 1~-έσιν του Μελιβότου: «μετ~ 
oU πολiJ δΕ κα'ι α1\τ0ς Ω Κοντοστέφανος Εξεισιν (ήγε δΕ τότε Δγδόην μ1)ν 
δ 'Ιούλιος), καl δη πρΟς τΟ Μελ(βοτον καταχftεlς καΙ παρΔ τοϋ βασιλέως 
έκείσε &φιγμένου <tεαωυ του στόλου n1 πρΟς τΟ f.ργον ί\(pηγη{}είς, μετα δύο 
fιμέρας άνάγεται καl καπλγεται ε!ς τfl Κοίλα, ταϋτα δ1l τα περ'ι Σηστόν τε 
κα'ι "Αβυδον)> 6 • ΚατU ταϋτα, τΟ ΝΙελίβοτον πρέπει νU &.ναζητη{}fi παρα τΟν 
"Ελλ1lσποντοv καΙ πρΟ τfις πόλεως Κοίλα, ή όποία Εκειτο o·Uχl μακρδ.ν :r1iς 
Σηστοϋ καl τfις Μαδύrου 7 • "'Οσον &φορ(t είς τΟ τοπωνύμιον Galanatom, 
τούτο παραδίδεται καl ·δπΟ τους τύπους Galaνotom, Galavaton καl Gava
latori. "Ο τελευταίος Εβοή-3-ησεν fιμάς να &χ&ιΟμεν είς τΟ συμπέρασμα Οτι τΟ 

1 ΑVτό&ι, σημ. 3. 
2 Αότό-Βι, σημ. 4. 
3 Αότό-&L, σελ. 484. 
4 Νικ·1Ίτας Χωνιάτης, σελ. 360. 
5 Tafel καi. Thonιas, "Εν&' &νωτ., σελ. 484. 
6 Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 209. F. Cha1andon, ]ean Π Comne11e 

et Mauuel Ι Comnene, σελ. 539. 
1 Περί το)ν Κοίλων η της Κοιλανών πόλεως, ώς αναφέρεται εν έπιγραφfι, βλ. 

Α. D ιι m ο η t, Inscriptίons et ιnonuιnents figures de 1a Thrace, σελ. 66. C h. 
Picard~A. J. Reinach, "Εν&' άνωτ., σελ. 285 κέ. 
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Οvομα του μεσαιωνικο'\) συνοι:-.:ισμοίi διετηρή{}η είς τ<) σημερι νΟν χωρίον 
Γαλατάρια τοu χαζά τiϊς Καλλιπόλεως '. 

ΧωσοίJντες περαιτέρω, {}-U μνημονεύσωσμεν τi-]ν Επίσκεψιν Βραγχιαλίου 2 

κα'ι τα προάστια τίiν Ραουλάτων καl τοϋ CΕξαμιλίου ~. το Όνομα τού Βραγ~ 
χιαλίου μαρτυρείται {1π0 Βυζυ.ντινώ\' χαl Λατίνων συγγραφέων 4

• ~Ανωτέρω 
άπεχρούσαμεν τi-]v διόρ&ωσιν του Ί"afel, άvτιχαταστήσαντος Εν τι$ tπΕρ τών 
Βενετών χρυσοβοω,λφ τού ~Αλεξίου Γ' τΟ Ονο,ιια της "Αγχιάλου δια τού ημε
τέρου Βραγχιαλίου 5 • ΤΟ Έξαμίλιον αντικατέστησε τf]v &ρχαίαν Λυσιμάχειαν, 
μνημονεύεται δΕ πολλriκις ύπΟ τι:;)v Βυζαντινcϋν ίστορικών 6

• "Η το Εδρα Επι
σκο:τiiς, ύπαγομένης ύπΟ τiιν μητρόπολιν <Ηρακλείας 7

• ·Μολυβδόβουλλον τοϋ 
ΙΑ' η του ΙΒ' αίιiJνος &νfικεν εtς τΟν Επίσκοπον Έξcψιλίου Στυλιανόν 8

• 

ΚατU χό.Jραν εύρF{}ησαν άρχαίαι καl παλαιοχριστιανικα1 Επιγραφαί 9
• Περl 

τοίi προαστίου τc7:ιv Ραουλάτων ούδΕν yνωρίζομεν. ΤΟ Ονομα δχει προφανώς 
σχέσιν πρΟς η') ν γνωστi-]ν βυζαντιν1lν οlκογένειαν τών Ραούλ 10

• 

~Εν συνΕχείg f}ρχοντο ή Επίσχεψ.ς Περιστάσεως 11
, τα casalia Chotriki, 

Keι-asea, l\1iriofitun1 12 καl ή ε.πίσκεψι.: Γ άνου~~. Ή μεσαιωνικ1Ί Περίστασις 
c!ντικατέστησε τlιν &ρχαίαν Τηρίστασιν, τ)iς όποίας τ(J Ονομα μνημονεύεται 
παρU τοίς Βυζαντινοίς ί.στορικοίς Η_ Ή Περίστασις όμοίi μετα τοϋ Μυριο
φύτου &πετέλεσαν τ)lν Επισκοπ1Ίν Μυριοφύτου καl .Περιστάσεως 15

• ΤΟ Μυριό
φυτον τοϋτο &\'αφέρεται Εν τίρ ήμετέρφ Εγyράφcρ r~)ς προάστιον, ώς προάστια 
δε χαρακτηρίζονται ώσαύτως οί τόποι Chotriki καl Kerasea. <Η Κερασέα 

1 Σ τ. Β. Ψ r'J. λ τ η, 'Η Θρ4κη καΙ. {l δύναμις του Εν ω'ιτfj έλληνικοii στοιχείου 

(ΆiΗjναι, 1919), σελ. 160-161. 
2 Tafel καl. Thoιnas, 'Έγ0' &νωτ., σελ. 467. 

s Αύτό-&ι, σελ. 467. 
4 Α.ύτό&ι, σελ. 269, σημ. 4. 
5 Πρβλ. &νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 58· 59 [87- 88]. 
6 Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, "Εν&' &νωτ., σελ. 467, σημ. 4. 

'Λ. Σταμούλη, "Ενf!-' dνωτ., σελ. 111. 
ιι G. S c lιl η ιn b e r g e r, Sigi11ographie de l'Emρiι·e byzantin, σελ. 116. 
9 Α. D ιι tn ο n t, "Εν-&' &νωτ., σελ. 49 κf. Ά. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε~ 

ρ αμέ(') ς, 'Αρχαιότητες καί επιγραφαί τfις Θρι,!.κης, Ό εν Κωνσταγτινοuπόλει •Ελ~ 
ληνικΟς ΦιλολογικΟς Σύλλογος, 'Αρχαιολογικ1l 'Επιτροπή, παράρτημα του 17 τόμου 
(1886), σελ. 103 κέ. 

ισ Περt αύτης βλ. 'Αντ. Χατζη, Οί. Ραούλ, J:Ιάλ, Ράλαι, Kirchnin 1909. 
Β. 'Α. Μ u σ τ α κ ί δ ο u, Οί Ράλ(λ)αι, Έπετηρlς •Εταιρείας Βυζ. :'iπουδ5Jν, τόμ. 5 

( 1928), σελ. 257 κ Ε. 
0 Τ a f e 1 καί Τ h ο ηι a s, "Εν-δ·' Ο:νωτ., σελ. 467. 
12 ΑύτόΟ·ι, σελ. 466. 
's Αύτό-6'ι, σελ. 466. 
14 Αυτό&ι, σελ. 467, σημ. 1. 
15 'Α. Σταμούλη, 'Έν&' άγωτ., σελ. 147-148. 
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πρέπει άδιστάκτως να ταυrισftfi πρΟς τΟ όμώνυμον νεώτερον πόλισμα τοϋ 

καζά Μυριοφύτου 1
, δυσχερέστερος δμως &ποβα[νει ό γεωγραφικΌς χα{}?

ρισμΟς του τοπωνυμίου Chotriki. Τα χειρόγραφα παρέχουν καl άλλας 

γραφάς : Cotriki, KotriclJi. Coltrilli, Corici. Ό Tafel ομολογεί δτι &δ11-

νατεί να προτείνη &ναγνώρισίν τινα 2 , συνομολογοϋμεν δε καl ήμείς. Δι& ν& 

διευκολύνωμεν Ενδεχομένως τοlις μεταγενεστέρους Ερευνητάς, σημειοϋμεν 

άπλώς δτι εν τfi περιοχfi ταύτη εκειτο ή παράλιος πολίχνη Χώρα, 1]τις ένω

{}είσα μετα. τοϋ Γάνοu απετέλεσαν Ενιαίαν εκκλησιασηκ1)ν περιφέρειαν. 'Ίσως 

ύπΟ τΟ τοπωνύμιον τοϋ Εγγράφου, δεινώς διεσrρεβλωμένον, λαv{}άνει τf)ς 

πολίχνης ταύτης τΟ Οvομα. Σημειοϋμεν έπίσης δτι έν έπιστολϋ τοϋ Δημητρίου 

Κυδώνη άναγινώσχομεv τΟ Όνομα του Χορηάτου 3
• 

Ή Γάνος η δ Γάνος, Οστις 1lτο τΟ κέντρον της Ομωνύμου Επισκέψεως, 

πολλάκις άναφέρεται ύπΟ των Βυζαντινών συγγραφέων, &ς καl τα <<Ορ-η τοϋ 

Γάvου» •, Οπου είχεν ίδρυίΗi διάσ-ημος μοναχικη πολιτεία. Έπ~ έσχάτων 

εξεδόllη μολυβδόβουλλον τοϋ ΙΑ' η ΙΒ' α1ώνος, &v;jxoν ε1ς τον πρώτον τοϋ 

Γάνου 0 , μνημονεύεται δΕ χαl χατα τΟν ΙΔ' αί(iJνα δ προκαfJήμενος Γάνους 

ό Κεκοχλημένος 6 • ΊΌ {tρgκικΟν τοUτο .πόλισμα άπετέλεσεν &ρχιεπισχοπi}ν καl 

είτα μητρόπολιν, &πΟ δΕ τοϋ lς'' αlιlJvoς φfρεται ήνωμένον μεηΧ τiiς Χ(όρας 7
• 

Άκολούftως ή Partitio Romanire καταλέγει t1Ίν Επίσκεψιν Χαλκίδος 

μετα τών πόλεων Ραιδεστοϋ ;ιαl Πανίδου καl μεt<l πάντων τών ύπ' αύτδ:ς 

ύποκειμένων 8
• (Η Χαλκίς εκειτο παρδ: τUς Μέτρας χαl είναι γνωστi} Εκ της 

Ομωνύμου Επισκοπfις, η όποία ύπ1lγετο ύπ(} τiιν μητρόπολιν cΗρακλείας 8
• 

Αί μετ~ αlιτfις άναγραφόμεναι δύο πόλεις, ή ΡαιδεστΟς καl τΟ Πάνι-

1 Στ. Β. Ψάλτη, "Εν-&' δ.νωτ., σελ. 150 κέ. 
2 Τ a f e 1 χαί Τ h ο m a s, 'Έγ&' &νωτ., σελ. 466- 467, ση μ. 4. 
s G. G a m m e 11 i, Demetrius Cydones Correspondance, σελ. 108. 
"Tafel καΙ. Thomas, "Εν-&' &νωτ., σελ. 466, σημ. 2. 
L ν. Ι,. a u r e n t, La Collection c. Orghidan, σελ. 200, &ρ. 392. και Q.λλα 

μολυβδόβουλλα βλ. παρΟ: G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigillograρhie de 1'Empire 
1)yzantin, σελ. 118. Πρβλ. Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, Χρονολογήσεις Βυζαντια

κών μολυβδοβούλλων τijς Θρ4κης, Άρχεtον τοϋ Θρq.κιχοϋ Λαογραφικού και Γλωσ

σικού Θησαυρού τόμ, 3 (1936 -1937), σελ. 207. Πρός τι να πρώτον τοίί Γάνοu άπεu-
' ' • ) 1 ' {}ύνεται έπιστολ1] τοίί Γεωργίου Τορνίκη : Σ π. Λ ά μ π Q ο υ, Νεος Ε, .ηνομνημων, 

τόμ. 13 (1916), σελ. 8. 
Β Κ. Κ ι· u m b a c h e Γ, 'Ιστορία της Βυζαντηνi]ς Λογοτεχνίας, έλλ. μετ., 

τόμ. Β', σελ. 154:. 
1 • Α. Σ τ α μ ο ύ λ η, "Εν&' &νωτ., σελ. 98 κέ. 

s Τ a f e 1 καi. Τ h ο m a s, 'Έ,•&' ιiνωτ., σελ. 465. 
9 Μ. Σ α ρ α ν τ η, Περl της έν Θρ4κυ Χαλκίδος, Μεσαιωνικό. Γράμματα, τόμ. 

2 (1935), σελ. 156-170. 'Α. Σταμούλη, 'Έν&' &νωτ., σελ. 185. ~ρβλ. κ~ί.τΟ 
<iρ&ρον τοϋ R. J a η i π, έν Dictionnaire dΉistoiι·e et de Geograp1ιιe ecclesιa

stiques, τόμ. ΙΒ' (1951), σελ. 278. 
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δον, είναι έκ τών σημαντικωτέρων &στικών κέντρων τίϊς παραλίου Θρiκης. 

Ή Ραιδεσtος ίδρύ,~η επl της llέσεως τΎjς aρχαίας Βισάνllης '. Τ>]ν 

Lδιαιτέραν άκμήν της όφείλει είς ηΊν ναυτικ1)ν καl Εμπορικην κίνησιν, τΥιν 
όποίαν Εξηρεν f]δη δ Προκόπιος: <<(Ηρακλείας δΕ Ciπofi-εν fιμέρας όδόν, λέγει, 

χωρίον έπι-&αλασσίδιον fιv, ΡαιδεστΟς Ονομα, παράπ/,ου μΕν έφ~ <Ελλη

σπόντου καλώς κείμενον, εUλίμενον δΕ καl τfi κατδ: ί}άλασσαν έργασίg Επιτη

δείως έχον τοίς επ~ έμπορίg ναυτιλλομέvοις χαταίρειν τε καl &ποφορrίζεσ{}αι 

προσηνώς μάλιστα καl α.Ο πάλιν άνάγεσΗαι οUδενl πόνψ Εμπλησαμένους τοϋ 

γόμου τα π..λοία>> ~- Ό Edrisi Επαινεί τiιν χαιρίεσσαν τοποitεσίαv, Εφ~ fις 
Ύίτο 'ιδρυμένη t'Ί πόλις, καl τοUς περιβάλλοντας α-Uτ1)ν άμπελώνας s. Ό Μιχα1)λ 

δ Άτταλειάτης έξ dλλου καl έν τψ 'iσrοριχψ του Εργφ καt έν τfi Διατάξει, 

την Οποίαν έξέδωχε τQ:ι 1077 ύπΕρ του ύπ' αίJτοϋ συστα-&έντος Πτωχοτρο

φείου, Ομιλεί περl του κάστρου Ραιδεστού καl παρέχει πληροφορίας τινάς, 

χρησίμους δι<) τiιν το;τογραφίαν αlποϋ t. 
Ή ΡαιδεστΟς ητο σημαντικΟν κέντρον Εμπορίας τοϋ σίτου. 'Αναφερό

μενος ε1ς t<l μέτρα μονοπωλήσεως, τa όποία ~λαβε χατα τα ~τη 1073-1074 
δ λογοΜτης του δρόμου Νικηφόρος, σύμβουλος τοϋ Μιχω]λ z· τοϋ Δούκα, 
δ ~Ατταλειάτης γράφει : << ••• Εν τψ κάστρφ τϊi Ραιδεστψ κατάγουσιν άμαξαι 

τΟν σίτον πολλαl καl διαπιπράσχουσι διασκεδαννύμεναι ε'ίς τε τα τών μο\•α
στηρί.ωv ξενοδοχεία καl κατατόπια καl α-Uτfjς τfiς μεγάλης Εκκλησίας καl 

πολλών Εγχωρίων χαl Civετov ποιοϋνται η)ν πράσιν :τρΟς τΟν βουλόμενον καl 

άκώλυτον, καt οϋτως Οδεύει δια πάντων τΟ &γιtι'tΟν τi)ς είι{}ηvίας>) 5 • Τό:ς 
μεitόδους ταύτας κατήργησεν δ Ν ικηφόρος, ίδρύσας δ-ημοσίαν &πο{}ήκην, 
φούνδακα: <<οlι γάρ, ά>σπερ τΟ πρότερον fιν, ό βουλόμενος Εξωνείτο τΟν 
σίτον καl μεη1: rοϋ πωλοϋντος συν1lί~λαττε, καl εΊ~ περ μ1) Εν τψδε τψ κατα

τοπίι:ρ fΊρέσκετο, μετέβαινεν εlς τΟ &λλο καl αi}f}ις εlς δτερον, καl &πΟ τών 
άμαξών ή πρdσις Εγίνετο· άλλ' εισερχόμενα τα γεώργια Εν τfi του φούνδακος 
είρκτίi σιτώνας εlχον Ενοίκους του φούνδακος καl σιτοκαπήλους πολλούς, καl 
ο15τοι προαρπάζοντες τΟν σίτον έξωνοϋντο καl άπεrίitουν καl διηγωνίζοντο 
κερδαίνειν έπl τψ νομίσματι νομ-ίσματα τρία. Ήγόραζε δΕ &πΟ τών άμαξών 

ούδείς, οϋτε ναυτικΟς εlσάγων αίJτΟν ε1ς η'1ν βασιλεύουσαν, οϋτε άστικός, 
οϋτε άγροικος, οϋτε Cί.λλος ούδείς, &λλ' άπΟ τών σιτοκαπήλων τοϋ φούνδακος 
1] πρdσις προέβαινεν, ώς Εκείνοι Εβούλοντο καl δ προκα{}ήμενος αυτών 

1 OberJιumιηer, Bisanthe, Pau]}~- Viiisso''i'a, Re<ιl Encγcl., τόμ. Γ', 1, στ, 
500-501. 

2 Προκοπίου, ΠερL κτισμάτων, Δ', 9 (Haur_y, τόμ. r·, 2, σελ. 139). 
3 Παρό. Τ a f e 1, Constantinus Porphyrogenitus, 'Έν-&' d.νωτ., σελ. 37. 
4 Μιχα_i]λ Άτταλειάτου, Ίστορία, σελ. 201 (Bonn). Ή Διάταξις παρό. 

Μ i k ι-ο s i c h καl Μ ίί 11 e ι·, Acta et Dip1omata grreca, τόμ. Ε', σελ. 293 κέ. 
5 Μιχαi]λ Άτταλειάτου, "Ιστορία, σελ. 201-202. 
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λυμεΟΟν φοvνδακάριος, δς καινοτομιΟν τοUς τΟν σίτον καταβιβάζοντας καl 
σίτον έχ τούτων κακώς άφαιρούμενος καΙ βαρείας άπαιτήσεις Uπfρ τών 

τοπιατικών εLσπραττόμενος, 1~1νάγκαζε η)ν πράσιν διΟ. τΟ καινοτομείσ-&αι 

πολυειδώς Ενδεεστέραν ποιείν» 1
• Μέχρι τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων 

ιl ΡαιδεστΌς διετήρησε ηlv οlκονομικtlv της άκμήv. Τ1)ν οlκονομ-ικi}ν σημασίαν 
τiϊς πόλεως δεικνύουν ώσαύτως καl τα σφραγισrικα μνημεία.' Οϋτω μολυβδό~ 

βουλλοv του Ε τους 967 ;968, εύρεitΕν κατ α τόπον, άναφέρεται εlς τα <<βασι
λιχa κομμέρκια τiiς Θρr,fκης» ', τελευταίως δ8 εδημοσιεύθη μολυβδόβουλλοv 
τοU Θ' αlώνος, &νi;κον ε'ίς τιvα Γεώργιον, βασιλιχΟν κανδιδάτον καl διοι
κητην Ραιδεστού 9

• 

"Ο τύπος Πάνιδον, ύφ~ δν φέρεται έν τψ ήμετέρφ έγγράφφ ή πόλις roίi 
Πανίου, μνημονεύεται έπανειλημμένως καl :ιταριi τοίς Βυζαντινοίς καl παριi 
τοίς Λατίνοις ίστορικοίς τών Σταυροφοριών '. Οϋτω ό Foucl1er de Chartres 
χρησιμοποιεί τΟν τύπον :Panadox 5

, ό δΕ Βιλλεαρδουίνος γράφcι Panedς>r 6 • 

'Ίσως τΟ Ον ο μα Πάνιδον πρέπει να άναγνωσί3fί καl έν μονογράμματι, χαςια· 
χ-&έντι Επl χαλχίνης σφραγίδας 1

• Τα &νευρε{}έvrα έπιγραφικα καl &ρχαιολο
γικU μνημεία μαρτυροίίν Οτι &πΟτού Β' π.Χ. αίώνος ύπΥjρξεv c{διάκοπος 
συνέχε.ια εl.ς τΟν ίστοριχΟν βίον του Πανίου 8

• ~Ιδιαιτέρας μνείας άξιον είναι 
τΟ έπιτύμβιον Ε-πίγραμμα Ίωάννου τινΟς πραγματευτοϋ Εκ κώμης Μαγζάρ
·&ων 0

• Κατα τοUς πρωίμους βυζαντινοUς χρόνους οί Jrραγματευταί, άντιστοι· 

χοϋνrες πρΟς τους παλαιοτέρους negociatores, Ί1σαν λει τουργοl προσηλω~ 

μένοι είς τα κτήματα του στέμματος 10
, CiπO της άπόψεως δΕ ταύtης τΟ έπι-~ 

γραφικΟν τοϋτο μνημείον είναι διδακτικόν. Έκ rών σφραγιστικών μνη 
μείων, τών άναφερομένων είς τιlν πόλιν καl τ1'ιν Έκκλησίαν Πανίου, μνη· 
μονεύομεν δνταϋtrα τρία τοϋ ΙΑ' 11 ΙΒ' αlώνος, &νtlχοντα εΊς τΟν δπίσκοπον 

Πανίου Θεόδωρον, εΙς τ<)ν ποιμένα Πανfου Νικηφόρον καl εlς τΟν ποιμένα 
Παν ίου ~Ιωάννη ν 11

• 'Αξιολοyc6τερον δμω; πάντων είναι τΟ μολυβ'δόβουλλον 

1 ΑUτόitι, σελ. 202 - 203. Πρβλ. G. Β r a t ί a η η, Etιιdes Hγzaηtines d 'l1i-
stoire ~conoιnique et sociale, σελ. 1±2 κέ. 

2 Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 'Έν&' &νωτ., σελ. 82. 
s V. Laurent, "Εν&' &νωτ., σελ. 140, άρ. 260. 
~ Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, "Εν&' &νωτ., σελ. 466, σημ. 4. 
5 Παρ α Ρ. L e m e r 1 e, Philipρes et la Macedoine Orientale, σελ. 171. 
6 νillehardouiη, § 417, τόμ. Β', σελ. 230. 
;;Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 'Έν&' &νωτ., σελ. 81. 
s ΑUτό&ι, σελ. 87 κέ. Α. D u ιn ο η t, 11 Εν8·' &νωτ., σελ. 45 κέ. Πρβλ. Ν.-' Α. 

Β έ η, Zur eiηeι· byzaηtiniscl1en Inschrift aus Panion νοιu Jahre 882, Rhein. 
Museum, τόμ. 71 (1916), σελ. 285 κέ. 

9 Ά. Π α π α δ οπού λ ο υ- Κ ε ρ αμέ ω ς, 'Έν/3-' &νωτ., σελ. 94, 
ι ο G. Μ i 11 e t, 'Έν-&' &νωτ., Byz. Zeitschrift, τόμ; 30 (192~- 1930),· σελ. 437. 
'

1 Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ οπού λ ο υ, ΒυζαVτιαχό. Μολυβδόβου/Cλα, ό'ελ. 285, &ρ. 
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του Ι' αίώνος, τΟ &ναφερόμενον είς τΟν liρχοντα Πανίου Μιχαήλ 1
• ~Εκ τiiς 

πηγfjς ταύrης πληροφορούμε-&α δτι ή {}ρq:κικη πόλις διφκείtο κατα τούς 

χρόνους Εκείνους ύπΟ ίδίου λειτουργού, τοϋ άρχοντος, τΟν όποίοv ε'ίδομεν 

&σχοϋντα διοικητικα καΗήκοντα καl είς ϋ.λλας πόλεις καl περιφερείας τοϋ 

Κράτους 2
• 

ΤΟ Εγγραφον τfiς διανομfις &:ναφέρει καl τρίτην s σημαντικΥιν πόλιν τiiς 

Προποντίδας, τ1Ίν "Ηράχλειαν (civitas Heraclea::) 4
• "Εκειτο αϋτη δπl τf}ς 

&έσεως τfις πάλαι &ν{}ούσης έλληνικiiς πόλεως Περίν&ου 5
, την όποίαν διεΜ 

δέχf}η περl τα τέλη τοϋ Γ' αlώνος 6
• Καl τα έκ Περίν&ου- "Ηρακλείας 

άρχαιολογικα καi Επιγραφικα μνημεία είναι άξωλογώτατα, μαρτυροϋντα περl 

τfις άκμiiς τiiς πόλεως καl περl τΎΊς &διασπάστου συνεχείας ταϋ Εν αϋτfi βίου 1
• 

Περl τα μέσα τοϋ ΙΒ' αίώνος, ή •Ηράκλεια Ύlτο πυχνώς κατψκημένη καl 
1 I ~ \ ') ' ' I 6 Εμπορικωτάτη, παρεχουσα καταφυγιον εις τους στο ισυς και τους στρατους • 

Τfιν ναυτικΥιν αυτης σημασίαν Εξαίρει χαi ό ΒιλλεαρδουίνοςΙ λέγων δτι «la 
cite dΊ\recloie», «seoit sor un bon port de mer» 9

• ΆπΟ &πόψεως έκκλη

σιαστιχfjς, ή "Ηράκλεια ύπi}ρξεν ή Επισημοτάτη τών -θ·ρgκικών περιφερειών, 

χρηματίσασα μητρόπολις τfjς Επαρχίας Εlιρώπης Θρ4κης ι ο. 

31α- 31γ. Πρβλ. ν. L a u r e η t, Les Bulles mrHriques daηs la Sigillographie 
b:yzaηtine, Έλληνικά, τόμ. 5 (1932), σελ. 390, &.ρ. 335 καl τόμ. 6 (1933), σελ. 81, 
ιlρ. 426 • 427. 

1 G. S c h 1 u m b e r g e r, Sigillogι-aphie de lΈmpire byzaηtiη, σελ. 

159. 160. 
2 Βλ. &νωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 17, σελ. 260 [53] καl 270 κ€. [63 κέ.J, τόμ. 21, 

σελ. 202 χ€_ [144 κέ_J.'Εκ τών έπ' έσχάτων δημοσιευ&έντων μολuβδοβούλλων ΠρΟσ&έΜ 
τομεν άδη/ων άρχοντα Χίου τοϋ Θ' αίώνος καt άδηλον ωσαύτως άρχοντα Θηβών τοϋ 

Ι' η ΙΑ' αtώνος: ν. Ι,. a u r e η t, La Collectioη C. Orgl1idaη, σελ. 110- 111 καl 
127 J &ρ. 204 και 236. 

s ΊΊεριέργως τό ήμέτερον δγγραφον παραλείπει καl άλλην σημαντικωτάτην καl 
&ν-&οϋσαν πόλιν της Προποντίδας, τi)ν Σηλύμβριαν, έκτΟς εαν αϋτη λαν&άνη ύπό 

τινα τών κακ&ς παραδεδομέvων τοπωνυμι&ν. 

' Τ a f e 1 καl Τ h ο m a s, 'Έν&' &ναι τ., σελ. 465. 
5 Ε. Oberhιιmmer, Periηthos, έν Ρaιιlγ Μ \Λ.ίissowa Μ Kroll, Rea1 

Encγcl., τόμ. ΙΘ' (1937), στ. 802 κέ. 

ε: Αlιτό&ι, στ. 810. 
' G. S e u r e 1 Antiquites Thraces de la Propoηtide, Bul1etin de Corre· 

spoηdaηce Hellenique, τόμ. 36 (1912), σελ. 534 κέ. 
s Edrisi, παρα Τ a f e 1, Constantiηus Porphγt"Ogenitus, σελ. 37. 
9 Villehardouin, § 4-17, τόμ. Β', σελ. 230. 
10 Ά. Σταμούλη, "Εν&' &νωτ., σελ. 112 κέ. Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύ~ 

λογίου Κουρίλα, Heraclea Sacra, Θρq..κικά, τόμ. 17 (1942), σελ.Β79 κέ. Τό 
δημοσιευόμενον πρόηον κεφάλαιον δ.ναφέρεται εtς τfιν Επίδρασιν της <fl·ρ_ησκείας τ&ν 
άρχαίων Θρq.κ&ν έπι τόν Χριστιανισμόν. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠe~4,ΩΝ "fiτC), ΚΒ' 12 



178 Διον. • Α. Ζακu&ιτνσό 

Περαιτ€ρω ή Partitio Romanire άναγράφει τιlς dχολούΗους τοπωνυ
μίας : Ica]otichas, curn ornnibus, quae sub ipsa, id est Anafartus, Tin· 
saccos, Iplagia, Potamίa et Aacros, cunι oιnnibus, qure sub ipsa 1• 

cιΑπαντες οί τόποι ούτοι Εκειντο έν τiϊ &μέσcρ περιοχil τfις Κωνσταντινουπό· 
λεως. Περl του πρώτου Ονόματος ό Tafel παρατηρεί : «An Megalotίchos? 
Estne Jocus noster iden1 curn ]oco veteruω Μακρον Τείχος Chersonesi 
thracίcae ? ... An serrno est de Joco Κοίλα prope Sestuω, queω Ka]as 
dicit Benjarnin Tude1itanus ?» '. Έξ ι'iλλου δ κ. Στ. Κυριακίδης ύπο/Jέτει 
Οτι ύπΟ τΟ όνομα λαν{tάvει αύτη ή περιφέρεια τfις .a.ρgκικijς Χερσονήσου 8 • 

Κα-&~ {ιμdς, τΟ τοπωνύμιον Icalotichas δΕν δηλοί οίlτε ηlν Χερσόνησον 
οίlτε τα Κοίλα\ άλλά, όJς μετά τινος δισταγμοίi διέγνωσεν δ Tafel, τΟ 
Μεγά.λο Τείχος. Τοϋ δρου Μέγα Τείχος γίνεται χρijσις έν βυζαντιναίς πηγαίς 
πρΟς δήλωσιν τοϋ κυρίου δχυρωματικοϋ Εργου του Θεοδοσίου δ. 

ΈντΟς της περιφερείας τοϋ Τείχους μνημονεύονται και Ciλλαι τοποϋεσίαι. 
"Ι-Ι Πλαγια πρέπει νd ταυrισ{}fj πρΟς τΟ όμώνυμον νεώτερον χωρίον τοίί σciν
τζακίου Τσαλrάτζας 8

• ~Αγvοοϋμεν Ειiν σf.[,ζεται τοπωνύμιον Ποταμιά, πάντως 
ν οχ bene sonat gnece, ώς Εγραψεν ό Tafel 7 • Ύ π Ο τΟ Ονομα Anafartus κρύ
πτονται τα νεώτερα Ά νάφαρτα 8

• •γ πολείπονται έπομέvως πρΟς &ναγνώρισιν 
τα τοπωνύμια Tinsaccos καl Aacros. Καl περι τοϋ πρώτου και περl τοϋ 
δευτέρου δ Ί'afel σημειώνει : locus cu1n scriptione sua nobis incognitus 11 • 

ΤΟ Οvομα Aacros παραδίδεται ύπΟ διαφόρους τύ:ωuς εν τοίς χειρογράφοις : 

Aacros, Acros, Aatios. ΟVδεv τών γνωστών εϊς f]μάς πολισμάτων καl 
χωρίων τiϊς περιοχijς εφερεν δvομα παρεμφερές. Προς σηγμi)ν uπεβλiψαμεν 
εϊς τα •Άδυρα, &λλ• Εν διπλωματικαίς πηγαίς, άναφερομέναις εϊς τi)ν Μονl)ν 
τfjς Ψυχοσωστρίας, εϋρομεν τοπωνύμιον προσομοιάζον πρΟς τας γραφας τοϋ 
περl διανομijς ήμετέρου έγγράφου. Έν χρυσοβούλλιρ δηλονότι τοϋ αuτοκρά· 

1 Tafel ·καL Thomas, "Eνtt• 6.νωτ,, σελ, 483. 
2 ΑUτό#ι, σημ, 2. 
3 Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντι'\•αt Μελέτα ι, σελ. 429, σημ. 2 καί 432-433. 
4 'Εάν τις 6.πέκρουε τΟν ενταϋ#α προτεινόμε'\'Ον ταυτισμόν, #δ. ήδύ,•ατο μaλλον 

νιi συνάψlJ τfιν γραφ1)ν Icalotichas πρΟς τΟ τοπωνύμιον τCις Καλάς, Χωρίον τδ.ς Κα
λΟ:ς εύρίσκομε-ν εν χρυσοβούλλφ Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνού, περL oV -&α γίνη καί 
κατωτέρω λόγος : Γ έ ρ ο ν τ ο ς • Α ρ κ α δ ί ο u τ ο ϋ Β α τ ο π ε δ ι ν ο ϋ, Γράμματα 
της εν Κωνσταντινουπόλει Μονης της Θεοτόκου τfjς Ψυχοσωτρίας, Byz. -Ν eu
griechische Jalnbίicher, τόμ. 13~(1937), σελ. ζ', στ. 63. 

δ R. J a n i η, Constantinople byzantine. Developpen1ent ur1)ain et ι·eρei--
toire topograρhiqιιe (Παρίσιοι, 1950), σελ. 250. 

6 Σ τ. Β. Ψάλτη, .,Εν&' 6.νωτ., σελ. 312. 
7 Tafel καί Thomas, .,Εν&' άνωτ., σελ. 483, σημ. 6. 
8 Τ h. Μ e n k e, "Eνft·' δ.νωτ., σελ. 40. 
9 

Tafel καί Thomas, "Εν&' άνωτ., σελ. 483, σημ, 4 καl 7. 
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τορος ~Ιωάννου τοϋ Καντακουζηνοϋ, εκδοϋέντι κατα Δεκέμβριον τοϋ 1349, 

γίνεται λόγος περι «τοϋ ποταμού τοϋ καλουμένου ~Αέρος>> 1 • •Ίσως δ ποτα

μΌς οίiτος πρόκειτο έν τψ νοσοίiντι χωρίψ, Ciλλως πρέπει να tιποi1fσωμεν Οτι 
ύπfίρχε κατα η)ν άνατολικi)ν Θρgχην τοπο-&εσία όμώνυμος πρΟς τΟ μακεδο

νικΟν 'Άκρος 2
• υΟσον άφορQ εϊς τi1ν ϋέσιν Tinsaccos, vομίζομεν δτι αϋτη 

πρέπει άδιστάκτως να ταυτισfJΊi πρΟς <<φρούριόν τι Σηλυβρίας έγγύς, Σάκ· 
κους δνομαζόμενον>>, περl τοϋ όποίου όμιλεί ό Καντακουζηνός, άvαφερό

μενος εϊς τας &vτι{}έσεις μεταξU τώv δύο 'Ανδρονίκων 8 • 

5. Άπο Κωνσεαν.ινουπ6λεως μέχρις ΆvαΟ.οπ6λεως. Μεταξu τών 
έδαφών, τα όποία άπετέλουv τΟν πρώτον κλi1ρον τοϋ ΑUτοκράτορος, η Par
titio Romanire μνημονεύει τα Εχτεινόμενα &πΟ τiiς Χρυσijς Πύλης, τijς 

Πύλης τών Βλαχερνών καl τοϋ Στενοϋ τijς Δύσεως μέχρι Μηδείας καl 'Αγα
/Jοπόλεως : Α Porta Aurea et B1ac]Ίerna1i et occidenda1i Steno usque ad 
Midiarn et Ag·athopo]i '. 

Έκ τών ενταύθ-α &ναφερομέvων δύο πυλών τοϋ χερσαίου τείχους τΥjς 

Κωνσταντινουπόλεως, 11 μεν Χρυση λεγομένη Εχειτο Π(J0ς ''ότον κατα τfιv 

Οδόν, τiιν Ciγουσαν πρΟς τΟ υΕβδομον, τΟ Ρήγιον καl τΥιν Προποντίδα δ· η 

Πόρτα τώv Βλαχερνών, Πόρτα τοϋ μονοτείχους τών Βλαχερνών, ώς &ποκαλεί 

αύτl)ν ό· Θεοφάνης 6
, εύρίσκετο εϊς την βορειοτάτην συνοικίαν τfίς πόλεως 

καl 1Ίνοίγετο έπl τοϋ τείχους, τού &νεγερ{}έντος τψ 627 ύπΟ τοϋ ~Ηρακλείου '. 

Διό: τοίi Ονόματος Στενόν, δυτικΟν Στενόν, ΣτενΟν τiiς Δύσεως η "Ανά

πλους, οί Βυζαντιvοι Εδήλουν τi)ν εUρωπα'ίκi}ν άκτfιν τοϋ Βοσπόρου 8 • ~Ο 

Θεοφάνης δμιλεί περl τοϋ .Στε1ισϋ τοϋ Πόντου καl περι τών fJρgκcf;ων τοϋ 

Στενοίι μερών ο. Άvωτέρω Εγένετο λόγος περl τiiς στρατιωτικΥjς και οϊκονο
μικijς σημασίας τών Στενών καl έμνημονεύ/Jησαν μολυβδόβουλλα τοϋ Ι' καi 

ΙΑ' αίώνος, &νήκοντα εϊς τΟν πρωτοσπα{}άριον Άρκάδιον καl στρατηγΟν 
Βοσπόρου καl είς τΟν χαρτουλάριον Χρυσοπόλεως καl Βοσπόρου ~Ιωάννην 10 • 

t Γέροντος Άρκαδίου τοϋ Βατοπεδινοϋ, "Ε\1-&• &νωτ., σελ. η'. 
F r. D 61 g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, σελ. 120 κέ. 

2 Στ. Κυρίακίδου, Βυζαντι'\•αί Μελέται, σελ. 361, σημ. 2 καl475. 
s Ίωάννης Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 136 καl144. 
4 Tafel καί Thoιnas, 'Έν&' 6.νωτ., σελ. 473-474. 
5 _R. Janin, "Εν-&' άνωτ., σελ. 252 κέ. 

t1 Θ ε ο φ ά ν η ς, τόμ. Α', σελ. 386 (De Boor). 
1 R. J a η i n, .,Εν&' άνωτ., σελ. 267. 
s Tafel καl Thomas, ''Εν&' 6.-νωτ., σελ. 473, σημ. 7. R, Janin, "Εν{}' 

&νωτ,, σελ. 426 και 437. 
9 Θ ε ο φ ά ν η ς, τόμ. Α', σελ. 367 καί 481 (De Boor). 
1

0 Άνωτέρω ΕΕΒΣ, τόμ. 18, σελ. 56 {85]. 



180 Διον. Ά. Ζακuitηνοϋ 

Κατα τοiις πρωίμους βυζαντινοi'ς χρόνους προ'ίστατο τΥjς περιφερε(qς δ κ6μης 
τοϊί elεροϋ καl του Πόντου η κόμης τών .Στενών τfjς ΠοντικJ"jς Θαλάσσης, 

έδρεύων Εν 'Ίι;ρψ, έπl της άσιατικfiς άκτfις 1
• Βραδύτερον ό Κωνσταντίνος Ο 

Πορφυρογέννητος, Εκ{}·έτων <<τίνι τρόπcρ γέγονεν τΟ βασιλικΟν δρομώνιοv>>, 
άνaφέρει τα πλώιμα τών Σ τε νι τών καl προσftέτει : <<τΟ γαρ παλαιΟν είχεν 

καl τΟ ΣτενΟν χFλάνδια βασιλικοπλώιμα μέχρι τών δέκα>> ". Τελευταίως Εδη
μοσιεύ{Ι·η μολυβδόβουλλον τοϋ ΙΑ' αίώνος, &νfικον είς τΟν Κωνσταντίνον, 

βεστάρχην καl στρατηγον τοϋ Στενοϋ τον Χαψέν '. Έν χρυσοβούλλφ τοϋ 
~Ιωάννου τοϋ Καντακουζηνοί}, τοϋ Ετους 1349, μνημονεύεται ή Μονή Κεγ
χρίου, διακειμένη «κατα τΟ έcQον μέρος τοϋ περl. τΟν ~Ανάπλουν Στενοϋ>> •. 

A'L δύο έπl τfiς &κτiiς τοϋ Εϋξεί-νου Πόντου -θ·ρgκικαl πόλεις εΊναι γνω· 
σταl καl ώς έκκλησιαστικd καi ώς έμπορικd κέντρα. cH Μήδεια άπετέλει έπι· 
σκοπην ύποκειμένην είς την μητρόπολιν cΗρακJ,είας, ή δε ~ Αγα{}όπολις, έπι

σκοπη καί αϋτη άρχικώς, άνfικεν είς τiιν μητρόπολιν ~ Αδριανουπόλεως s. 

Μεταξu τών πόλεων, ε!ς 11.ς διa χρυσοβούλλου τοϋ 1336 δ 'Ανδρόνικος δ Γ' 

Επέτρεψε τiιν έλευίΗραν έμπορίαν είς τοiις έκ Ι\1ονεμβασίας ναυτίλους, περι

λαμβάνονται ή Μ >\δ~ια καl >] Ά γα&όπολις '. 
.Σημεlωιιις. Εϊς τός &νωτέρω &ναγραφομένας διοικητικός περιφερείας 

δεν περιλαμβάνομεν τέσσαρας, τών Οποίων ή &ναγνώρισις δΕν κατέστη δυνατή. 
Εlναι δΕ αι1ται ή Pertinentia Pntis et Nicodemi, ή Pertinentia' Lebue
cho, 1] Pertinentia de Phitoto καl ή Pertinentia Sirolefki. 

Περl τfiς τελευταίας τοϋτο μόνον δυνάμε-3α να ε'ίπωμεν, άπορρίπτοντες 
ώς &πιitάνους τός \ιπο{}έσεις τοϋ Tafel 7

, Οτι τΟ τοπωνύμιον Ξηρολεύκη, τΟ 

Οποίον φαίνεται λαν{Μνον έν τψ έγγράφψ, δΕν είναι είς ήμCiς Ciλλοitεν γνω· 

στόν. Περl τiiς Pertinentia Putis et Nicodemi ό Tafel οϋδΕν ·προτείνει 8
• 

Τα χειρόγραφα παρέχουν ώσαύτως τ<Ις γραφάς: Pucis, Piacis, Puti, Pictis 

1 J, Β. Bur)r, Histor)' of the Later Roman Empire-s, τόμ. Β' (Λονδτνον, 
1923), σελ. 355, σημ. 5. Ε. S t e i n, Histoire dn Bas w Empiι-e, τόμ. Β' {Παρ(w 

σιοι, 1949), σελ. 442, σημ. 1. 
'Πορφυρογεννήτου, ΠρΟς τΟν ίδιον υίΟν Ρωμανόν, εκδ. Moravcs-ik, 

κεφ. 51, σελ. 246 καΙ. 250. 
' V. L a u r e η t, La Colkction C. Oι·ghidan, σελ. 126, άρ. 234. 
4 Γέροντος 'Αρκαδίου του Βατοπεδινοϋ, 'Έν-8·' άνωτ., σελ. ζ'. 

FΓ. DδlgeΓ, "Ev&' dνωτ., σελ. 124. 
5 Georgius Cyprius, "Εν-&' άνωτ., σελ. 63 καί 80, dρ. 12i3 καί 1711. 

Πρβλ. 'Α. Σ τ α μ ούλη, 'Ένi}' άνωτ., σελ. 65 κέ., 143 κέ. 
6 Miklosich καt. Mίίller, Acta et Diplomata grreca, τόμ. Ε', σελ. 

165 κέ. 
1 Tafel και Thomas, 'Έν-&' άνωτ., σελ. 484, σημ. 5. 
e Αύτό&ι, σελ. 465, σημ. 5 καί 6. 
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καl Nίcodimi, Nicomidi, l\ιleodimi. Είς τΟν νουν τοίί έρευνητου ερχΩνtαι 
τα τοπωνύμια Πύfλον, ~Εμπύ/Jιον &φ" .ένΟς χαl Νικαίας, Νίκης, Νικίτζης 
&φ' έτέρου. cH -&ρgκιχ1Ί Νίκαια, Νίκη καl Nequise, χατα τΟν Βιλλεαρδουί~ 
ν ον ι, είναι γνωστη καl ώς πόλισμα καl &ς έκκ1,ησιαστικiJ περιφέρεια 2 

• Θα 
f]δύνατό τις &σαύτως να ύπο&έση Οτι πρόχεινται ένταίίΗα τα μικρασιατικ& 
τοπωνύμια ΝικΟμ})δεια καl Πύ&ια, κατα λά&ος περιληψ&έντα μεταξυ των 

&ρ<;<κικών. 
Τfιν Pertinentia Lebuecho, τiiς Οποίας τΟ Οvομα παραδίδεται καl ύπΟ 

τοuς τύπους Lebuccho, Lebucto καl Tetncito, ό Tafel ταυτίζει προς τον 
'Ακιδοϋκτον η Κηδόκτον (προφανώς τΟ Ονομα εχει σχέσιν πρΟς τΟ λατινικΟν 
aquaeductum), χώρον παρα ηlν "Ηράχ.λειαν, μνημονευόμενον ύπΟ τών 
Βυζαντινών ιστορικών~. "Αντl τfiς Ύικιστα πι\1ανfις ταύτης &ναγνωρίσεως, ttα 
ηδύνατό τις να προτείνη τΟν συσχετισμΟν του τοπωνυμίου πρΟς τΟ {}ρgκικΟν 
Λεβεδδς η Λέβαδα, Εδρας έJτισχ.οπfις τεταγμένης ύπΟ τiιν μητρόπολιν Φι· 
λιππουπόλεως ~. η πρΟς τΟ Λεβούνιον, δπου τψ 1091 δ "Αλέξιος ό Κομνη· 
νΟς ένίκησε τοUς Πετσενέγγους 5

• "Αλλα ταϋτα πάντα παρέχονται ένταϋ{}α 

ώς άπλαί Ενδείξεις. 
ΤΟ Ονομα τiiς Pertinentίa Phίtoto, φέρεται υπο διαφόρους τύπους : 

Plitoto, Plithoto, Phitoro. Ό Tafel γράφει περl α~τijς: locus cum scrip
tione hactenus nobis incognitus 6

• Κατα πάσαν πι{}ανότητα, τΟ τοπωνύμιον 
τοϋτο περισψ~ει τΟ Οvομα του \Jρq;κικοϋ πολίσματος Πολύβοτον. "Ο Tafel 
συνάπτει τΟ Πολύβοτον τοϋτο πρΟς τΟ Μελίβοτον, περl του Οποίου Εγένετο 
&νωτέρω λόγος 7 • "Η γνώμη αίJτη πρέπει 'ίσως να &να&εωρηίJij. Κα&" Οσον, 
το-Uλάχιστον, δυνάμε&α νΟ: κρίνω μεν Εκ τών στοιχείων, των παρεχομένων ύπΟ 
τfiς "Αννης τfις Κομνηνfiς καl τοϋ ~Ιωάννου τοϋ Καντακουζηνοϋ, τΟ Πολύ~ 
βοτον Εκειτο Εν τfi περιοχfί τοϋ Ρουσίου, δπου άναφέρεται μετα τών πόλεων 
Κισσοϋ καl ~Ακονίτου 8 , Ενώ τΟ Μελίβοτον, ώς ilδη Ελέχ{}η, εδρίσκετο Επl. 

τfις Χερσονήσου. 
Σημειώνομεν, τέλος, Οτι μεταξi> τών {}ρφη?tών πόλεων, τών άναγραφο· 

ι V i 11 e h a r d ο u i η, § 344, τόμ. ΒΊ gελ. 154. 
2 Θεοφάνης, τόμ. Α', σελ. 496. Georgius Cyprius, 'Έν&' άνωτ., 

σελ. 59, άρ. 1184. 'Α. Σταμούλη, .. Εν&' άνωτ., σελ. 1--!8 κέ.. 
3 Tafel καΙ. Thomas, "Εν&' άνωτ., σελ. 482, σημ. 5. 
4 "Α. Σταμούλη, 'Έν-&' άνωτ.ι σελ. 127-128. 
ι; "Αννα ή Κομνηνή, Η', 4~5, τόμ. Β', σελ. 12 καt 1~ (Reiff.). 
6 Τ a f e 1 καί Τ h ο m a s, "Εν-&' άνωτ., σελ. 484, σημ. 1, 

' Αύτόfi'ι, σημ. 3. 
s "Αννα ή Κομνηνή, Ζ', 9, τόμ. Α', σελ. 254. 'Ιωάννης Καντα· 

κ o:u ζ η ν ό ς, -τόμ. Α' 1 σελ. 436. 

i' 

! 
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μένων έν τii Partitio Romanire, δΕν μνημονεύεται ή Χαριούπολις, έκτΟς έCtν 
λαν\Jάνη ύπό τινα Εσφαλμένην γραφήν. "Η Χαριούπολις, κειμένη έπl τfjς 

όδσϋ, της &γούσης Εξ Άδριανουπόλεως είς Ραιδεστόν, &ναφέρεται πολλάκις 

ύπΟ τών Βυζαντινών ίστορικών. Μολυβδόβουλλον τοϋ Θ' αίώνος άνiiκεν είς 

τΟν Θεοδόσιον, βασιλικΟν σπα&άριον καl τοποτηρητΥιν Χαριοπόλεως 1 • 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

1 G. S c h 1 u m b e r g e ι·, Sigillographie de lΈmpire byzantin, σελ. 159. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 

Ή εν Δημητσάντι Έλληνικ1) Σχολ1) ίδρύ{)η το ετος 1764 ', παλαι6τερον 
Ομως μυστικfι καl άνεπίσημος Σχολ1l φαίνεται Οτι Ελειτούργει είς τfιν &πΟ τοίl 
967 ίδρυίJείσαν έπl τών &πορρcΔyων βράχων τοϋ JΊ,fονοπόρου μονfιν Πανα
γίας τiΊς έπιλεγομένης τοϋ Φιλοσόφου 2 , {lτις καl μέχρι σ1lμερον κρυφό σχο
λειΌ {ιπΟ τοϋ λαοϋ καλείται. ~ΑπΟ τfιν δημιουργη&είσαν είς τl)ν μονi)ν 

βιβλιο{}ήκην χειρογράφων καl Εντύπων δλίγα μόνον περιεσcι')&ησαν καl ταϋτα 

κατα nlv ίδρυσιν τfjς Εν Δημητσάv11 Σχ.ολflς μετεφέρθησαν Εκεί. Ό μακραίων 
βίος τflς μονiiς διέρρευσεν Εν μέσφ Ε-&νικών περιπετειών. cιΕνεκα τούτου γρα· 

πτα μνημεία τijς 'ιστορίας αUτης δΕ:ν διεσώ-&ησαν. Πάντως ύπάρχουν Ενδείξεις, 
πεί-&ουσαι δτι είς τi)ν μονήν τοϋ Φιλοσόφου -δπf}ρχε συλλογη χειρογράφων. 

~Εκ των χειρογράφων τούτων Εν περγαμηνΟν τοϋ ΙΔ' αίώνος, περιέχον 
λόγους τών Πατέρων, είχε συναποκομίσει είς Ίεροσόλυμα δ τρόφιμος τfjς 
μονijς καl είτα πατριάρχης τijς "Αγίας Πόλεως Σωφρόνιος Δ' δ Καρκα
λdς 8 • cιΕτερος κώδιξ τοϋ ΙΒ' αίώνος, περιέχων ΕUαγγέλιον, ώσαύτως Επl 
περγαμηνfις, ilδη είς τi)ν Έ\tvικi)ν fιμών Βιβλιο&ήκην άποκείμενος \ είναι 

1 [Ε ύ {}, Κ α σ t ό ρ χ ηJ, Περί τrjς Εν Δημητσάνu •Ελληνικης Σχολης καί περi 
τών καft.ιδρυτών καί πψδτων αύτης διδασκάλων, έν ~ Α{}-ήναις 1847, σσ. κ'+76. 

Τάκη Χ. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, έν Άitήναις 1897, σελ. 14·κέξ. Του 
αύτοϋ, Ί-Ι Γορτυνία, έν Πά-rραις 1898, σελ. 139 κέξ. Σ π, Π. Λάμπρου, "Η 
Δημητσάνα καt ή Σχολη αVtfΊς' Λόγοι καl ''Άρ&ρα, έν ~ Α{}οήναις 1902, σελ. 504 κέξ. 
Πρβλ. καl «"Αρκαδικ1Ί\' 'Επετηρίδα», τόμ. Β' (1907), σελ. 40·41. Τρ. Ε. Εύαγ· 
γ ε λ ί δ ο υ, "Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τόμ. Α', έν 'Α&ήναις 1936, σελ. 229 
κέξ. κλπ. 

9 EV-&. Καστόρχη, Περί της πρΟ αίcΔνων ύπάρξεως Έλληνικfjς Σχολfις εν 
τfι κατα τfιν Δημητσάναν ίερQ: μονfι τϊj έπικαλουμένη τοϋ Φιλοσόφου, .ι:ΕύαγγελικΟς 
Κήρυξ:., τόμ. Θ' (1865), σελ. 123-130. 

9 'Α-&. Π α πα δ οπού λ ου- Κ ε ρ α μ έως, Ίεροσολυμιτικη βιβλιο-&ήκη, τόμ. 
Β', έν Πετρουπόλει 1894, σελ. 578-579. Τάσου 'Α{}, Γριτσοπούλου, Ί-Ι 
• Αρχιεπισκοπi) Δημητσάνης καί • Αργυροκάστρου, .ι:Έπετηρlς "Εtαιqείας Βυζαντινών 
Σπουδών, τόμ. Κ' (1950), σελ. 226. 

4 "Υπ~ ιiρι-&. 163. 'Ιωάννου καt Ά λ κ ι β ι ά δ ο υ Σ α κ κελί ω ν ο ς, Κα
τάλογος τών χειρογράφων της Έ-&νικfjς Βιβλιο&ήκης της Έλλάδος, έν ~ Α-&ήναις 
1892, σελ. 31 · 32. ·ο άοίδψος διδάσκαλος, ίεqοκήρυξ καί ε!tα ~πίσκοπος Φ&ιώτι-
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τΟ περίφημον Εϋαγγέλιον, τΟ λεγόμενον τοϋ Βλαχομανόλη, έφ~ σΟ παραδί
δεται δη πρΟ τfίς "Επαναστάσεως μΕν ι:Ορκίζοντο οί Γορτύνιοι καl μάλιστα 
οί άδελφοποιτοί 1

, μπ~ σύ :τrολlι δ~ ό Παπαφ]ιfσσας ιϋρκιζε τοiις μυουμένους 
εΙ; τα της Φιλικfjς CΕταιρ~·ίας έν Δημητσάνη 2 • "Αλλα χειρόγραφα, καί}" α 
άναφέρει δ Καστόρχης, διηρπάγησαν κατ& τα πρΟΟτα ftτη τοϋ Ε/,ευ&έρου 
βίου 8

, &σφαλώς δε κατα τι)ν διάρκειαν τiiς "Επαναστάσεως μετ& τών έντύπων 
βιβλίων καl χειρόγραφα itU έχρησιμοποιή&ησαν ε!ς κατασκευiιν φισιγγίων '· 

~Έν τούτοις μετα η)ν "Επανάστασιν ύπΥjρχον dξια λόγου παλαιδ. χειρό
γραφα ε'ίς Δημητσάναν, ό)ς τΟ περιέχον λόγους τοϋ Μ. Βασιλείου είς σχfϊμα 
4ov, ίστορημένον, ετι δΕ ti.λλα τοϋ rς· αίώνος συνεσταχωμένα εlς Εν, έν φ 
λόγοι τοϋ "Ισοκράτους καl ή Μέλισσα ~Αντωνίου τού Βυζαντίου, δια χειρΟς 
του ετους 1587 5

• ~Εκ τΟς δ~ αύτών καl άριitμΟς κωδίκων νεωτέρων χρόνων 
ε!χεν άπολειφ\Ηl, Οστις δι& τΥjς προσ&ήκης χειρογράφων έχ δωρεών διαφό
ρων δημητσανιrών καi τΥjς περισυλλογΥjς τών &να τδ.ς μονdς τfiς περιφερείας, 
τοUς ναους καl λοιπδ. πρόσωπα, άνέρχεται σήμερον είς 167 έν Ολφ, ών 23 

EV τέλει (&πο τοϋ &ρ ι{}. 145 -167) εϊσήχ&ησαy εϊς τi]ν Βιβλιο()ήκην επ' εσχd
των Εκ τfjς γορτυνιακfjς μοvης Προδρόμου. Είναι φανrρΟν δη μέγας άρι~ 
{Jμ0ς τών χειρογράφων τούτων συνδέεται πρΟς τα έν τfj Σχολϋ τΥjς Δημητσά
νης διδασκόμενα μαitήμαrα καl η είναι μα-&ηματάρια, Εργα τών καrδ. και~ 
ροUς μαθ·ηrών, δμοια tιί>ν όποίων Εκ Δημητσάνης μετεφέροντο καl εlς αλλα 
μέρη 6

, διότι πολλαχού ο15rοι ίδρύοντες σχολεία &νεδεικνύονrο είς αύτδ. διδά-

δος ΚαλλCνι~ος Καστόρχης, εις τας φροντίδας τοϋ όποίου πολλοitς εκ τ&ν σημερινών 
κωδίκων όφείλει ή συλλογ1) της Δημητσάνης, εΙχε προσφέρει χειρόγραφα καί είς την 
Έ&νικηv ήμών εν Ά&1lναις Βιβλιο{}·ήκην. 'Εκ δωρεdς του tδίου τούτου προέρχονται 
καt τό. αύτό-&ι αύτόγραφα &πομγημο\·ε'ίιματα του Παλαιών Πατρών Γερμανοiί. 

1 [Ε U i!>. Κ αστό ρ χ η], Περί τfjς έν ΔημητσάVη "Ελληνικfjς Σχολης, σελ. 38. 
Μ. 0!. κ ο νόμο υ, "Ιστορικά της "Ε),ληνικης παλιγγενεσίας η ό ίερός τό)ν 'Ελλή
νων 6.γών, εν Ά&1lναις 1873, σελ. 868. 

2 Σ π. Π. Λάμπρο u, Ή πυρίτις τfις Δημητσάνης· Λόγοι καί "Αρ#ρα, 
σελ. 513. 

8 "Εν&' 6.νωτ., σελ. 38. 
4 Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η, Διήγησις συμβάντων της έλληνικης φuλfjς (1770-

183f:), Εκδ. e:Έστίαι;», τόμ. Α', έν 'Α{}ήναις J889, σελ. 69. Φ. Χρuσαν<&οπού
λ ο u- Φ ω τάκο υ, 'Απομνημο\•εUματα περt της ~Ελληνικfjς 'Ετι:αναστάσεως, Εκδ. Σ. 
Άνδροπούλοu, έν Ά-&ήναις 1899, σελ. 141. Σπ. Π. Λάμπρου, "Eνtt-' Ο.νωτ., 
σελ. 516 κ.α. 

5 Υ. Hartl e y, Researches in Greece ... , London 1831, σελ. 356. 
Θ Ούτω μα&ηματάριον κατά τΟ Ετος 1783 γεγραμμένον ύπΟ του δημητζαναίου 

Παπαγεωργοπούλοu, δια τfjς ψυχαγωγίας δε περιέχον έρμηνεuόμενα κείμενα, &.πέ
κειτο ε!.ς Ίεροσόλυμα, 'Α-&. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, "Εν&' άνωτ., τόμ, 
ΑΊ έν Πετροuπόλει 1893, σελ. 377. Δ'όο χειρόγραφα τοιαiίτα συγκαταλέγονται μεταξit 
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σκαλοι 1
, η είναι άντίγραφα έξαλλων προτύπων πρΟς τΟν αύrΟν πάλιν σκοπΟν 

τtϊς διδασκαλίας. Τοιαύτα χειρόγραφα Εφ&ασαν μέχρι του <Αγίου ... Ορους, άνή

κονrα αλλοτε είς δημηrσανίrας λογίους μοναχούς, μη-θ·ητεύσαντας έν Δημη

rσάνη καl μεrακομίσαντες εΊ.ς "Άf.tω τα χειρόγραφα, οίοι μάλιστα ύπiiρξαν 
οί ~Ιωάννης- Ίερό{tεος Σπηλιωτόίίουλος καl ~Ονούφριος Κουντουρόπουί.ος 2 , 

οϊτινrς Εγραψαν ποικίλην μα&ητικ1lν, διδακτιχ1lν καl μορφωτικi]ν ϋλην εϊς 
τα χειρόγραφα αύrών 3

• 

ΚαΙ vαl μΕν κατα η)ν διάρκειαν τilς "Επαναστάσεως κατεστράφη τΟ 
μέγιστον μέρος τijς πλουσίας δια t1JV εποχ>]ν της Βιβλιο()ήκης τijς εν Δημη
τσάνη Σχολfiς' καl τρόπον rινα διεκόπη ή χειρόγραφος παράδοσις δι~ εν 

~κωδίκων τfις μονi'jς 'Αγίων Τεσσαράκοντα ε,, Λακεδαίμονι ('!]δη εν τφ "ΙστορικΦ 
a Αρχείφ Σπάρτης), τά ύπ' &ρ ι-&. 59 καl 64: ω,, τΟ πρι7ηον εκ της διδασκ.αλίας τοϋ 
f:ν Δημητσάνυ διδασκάλου 'Αγαπίου Παπαδοποίιλου εκ της ΓραμματικΎjς, τΟ δε δεύ
τερον περιέχον έρμηνείαν ψuχαγωγικ1lν λόνων τοϋ 'Ισοκράτους κλπ. Βλ. Ν. Α. Β έη, 
Κατάλογος τό}ν χειρογράφων κωδίκων της εν Θεράπνσις μονης τών • Αγίων Τεσσαρά· 
κοντα, «'Επετηρi.ς του Παρνασσοϋ», τόμ. Η' (190!), σελ. 137, 138-139. "Αλλο χει· 
ρόγραφον ΙΙ-Ι' α!.ώνος, λόγους τών Πατέρων περιέχον, εύρίσκετο μεταξ-ι'ι τών χειρο· 
γράφων τfjς εν Ζαγορ(Ι βιβλισ&ήκης, βλ. Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ''• ..:Νέος 'Ελληνο
μνΊlμων~, τόμ. ΙΓ' (1916}, σελ. 464. 'Έτερον &πόκειται ε!.ς τ1lν Βιβλιο{}·ήκην τfjς 
Βουλfjς, ΙΘ' αίώνος, περιέχον 8κλογός Πατερικ&ν λόγων. Βλ. Σ π. Π. Λ ιi μ π ρ ο υ, 
«Νέος Έλληνομ'\•ήμων~, τόμ. ΙΔ' (1917), σελ. 99. 

1 [Εύ<&. Καστόρχηj, ''Εν{}' άνωτ., σελ. 22·23. Εiς ηlν κατηγορίαν τών 
εκ Δημητσάνης διδασκάλων ιiνάγονται πολλοί, ώς ό Εν 'Αθ·ήναις 'Α{}αγάσιος Μπου· 
σόπουλος, ό εν Τριπόλει Παρ{}ένιος, οί. Εν Βυτίγη ΔανιΊ)λ καί Παρ-&ένιος κ.α. 'Εν 
Βαμβακοϋ τfjς Λακεδαίμονος Εδίδασχε rι:ρΟ της 'Επαναστάσεως άyνώστου επωνί•μου 
διδάσκαλος, &πλώς ιl.λλό. χαρακτηριστι;.α"Ος Δ η μ η τ σ α ν ί τ η ς καλούμενος. Φ. Κ ο υ
κουλέ, 'Ιστορία τfjς Βαμβακοϋς, εν Ά{)·ήναις 1907, σελ. 55. Π. Παπαζαφει
ρ οπού λ ο Uι Μεfl·υδριάς, f\τοι ί.στοριχη καl τοποyραφιχ'Ι) ciφήγησις περl της εν Βυ
τίνη Έλληνικfjς Σχολfjς ... , εν 'Α{)1lναις 1883, σελ. 21 κέξ. 'Ιω. Οίκονόμου
Λ ο ν τ ο τ σ α κ ί ρ η, Σημείωμα γ ιό τοUς διδασκάλους του Σοποτου, παρό: Ν. Π ο λ ί
τn, Χειρόγραφα μοναστηριών Αίy[ου καl Καλαβρ'ίιτω''• «'Ελληνικά.:., τόμ. ΙΑ' (1939), 
σελ. 106. 

2 Μ. Ι. Γεδεών, Λόγιοι r.αί βιβλιο#fjκαι της εν "Α-&φ μονfjς τών 'Ιβήρων· 
•'Εκκλ. Άλ1]&εια•, τόμ. Δ' (1883- 1884), σελ. 526, Ε' (1884 -1885), σελ. 166. 

3 Οίltως οί υπ· &ρι#. 2339, 2342, 2405, 2407, 2425, 2548, 4619, 5772 ά.γιο
ρειτικοl. Κά)δικες (μονών ΞψJΟίtοτάμου καΙ. 'Ιβήρω·ν) προέρχο\•ται Εκ τfις εν Δημη
τσάνυ Σχολης, Σ π. Π. Λάμπρο υ 1 Catalogue of the Gι·eek manuscriρts on 
Mount Athos ... , τόμ. Α', Ρν Κανταβριγίιz; 1895, σελ. 200, 202 · 204~ 215 καt τόμ. 
ΒΌ 1900, σελ. 157, R43. 

4 Περl τfjς βιβλιο-i}ήκης βλ. Ί ε ρ ω ν ύ μ ο υ Β ο γ ι α τ σ fj, Περι τfjς ε,. Δημη· 
τσάνυ Βιβλιο-&ήκης, .:'ΑττικΟν 'Ημερολόγιον» Είρηναίσυ •Ασωπίου, liτ. Β' (1868), 
σελ. 75-79. Τάκη Ταχτικοii (=Τάσου Γριτσοποίιλου), "Η Rιβ.λια&ήκη Δημη· 
τσάνης, εν Τριπόλει 1939, σσ. 7. 
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&ξιόλογον διd τΥJ\' Πελοπόννησον πνευματικΟν ϊδρυμα, &λλιΧ δια τf]ς συγκενw 

τρώσεως τών τfiδε κάκείσε διασκορπισitέντων κωδίκων καl δια δωρεών δια

φόρων δημητσανιτών Εντύπων καl χειρογράφων μέχρι τών καθ·~ ήμ(Χς χρό

νων, κατωρθ-ώ{}η ώστε νι{ πληρω{]οϋν αί κεναl προ{Ηiχαι τi)ς Βιβλιοθ:1lκης 

άφ~ ένΟς καl ή έπ~ Εσχάτων άνακηρυχ-8-είσα Δημοσία Βιβλιο-θ·ήκη ν~ &ρι{}μfi 

περl τοVς Ενδεχα χιλιάδας τόμων σήμερον, να συγκροτη-θfi δε ή όπωσοίίν 

Ενδιαφέρουσα συλλογη τών χειρογράφων, Ω κατάλογος τών όποίων μετα 

πάσης τfiς δυνατfjς συντομίας Εκδίδεται κατωτέρω, δια της γνωστfjς καl 

κα8ιερω8είσης παλαιογραφιχiiς με8όδου. τα χειρόγραφα τiiς εν Δημητσάνη 

Βιβλιοίtήκης καl τα παρ~ αύτfi 8γγραφα r}γαγον εtς τi}ν ϊδρυσιν τοπικοϋ L.στο

ρικοϋ ~Αρχείου τiiς Επαρχίας Γορτυνίας Εκ μέρους της πολιτείας, ϊνα διd τi1ς 

συγκεντρώσεως τοϋ Εγκατεσπαρμένου είς νομικU Ύι φυσικlι πρόσωπα &ρχεια

κοϋ ύλικοίί καl δι' άγορών π/.ουτιζόμενον &ποτελέση τοϋτο ε{,πρόσωπον κρα

τικην ύπηρεσίαν, δια τfιν διάσωσιν καl μελέτηv τών πηγών τfiς ε-&νικfiς ήμών 

ίστορίας. "Έv βfιμα στα-θ·ερΟν πρΟς τΟν σκοπΌν τούτον είναι ή Εκδοσις τοϋ 

μετ& χείρας Καταλόγου. 

I 
ι 

I 
τ 
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1. 

Περγαμην1Ί. Διαστ. 0,11 Χ0,07 μ. Afroν I'i:''. Φ. 163. 
'Ωρολόγιον το Μέγα. 

Άκέφαλος καl κολοβός. 

Έν τέλει προσrίί1ενται : 

(φ. 106α). Μηνολόγιον, περιέχον τας ένδοξοτέρας καl επισημοτέρας τών 
Εορτών ... 

(φ. 139β). Ψαλμοl διάφοροι. 

(φ. 144α). Τροπάρια τοίi Εσπερινού καl του Ορitρου Εκ τfις Οκτωήχου. 
Ό κώδιξ διατηρείται καλώς, παρCt τfιν Εκ τfjς συχνfjς χρήσεως καl tών 

κηρίων καl λυχνιών φ&οράν. Κοσμείται ύπΟ κεφαλαιωδών γραμμάτων, άτι να 

μετ& τέχνης Εξειργασμέvα, πεποικιλμένα δια χρυσοϋ, εύμεγέ{}η καl ώραiα, 

περικοσμοuν τα φύλλα του κώδικας. Έπίτιτλοι βραχείς δια μέλανος ερυ8ρσυ 

Εχουν &ποσβεσ{}Υj Εκ τfjς τριβΥjς, Ενψ τΟ μέλαν τοϋ κειμένου οlιδεμίαν παρου

σιάζει μεταβολήν. "Η στάχωσις βυρσίνη. eH προσ&ία πινακlς διατηρεί κατα 

τΟ πλείστον &κέραιον τΟ Εκ σκληροϊi δέρματος περικάλυμμα, ή Ετέρα ουδό

λως, ο-δ σα καρυtνη. ΤΟ νώτον καλύπτεται δι" ύφάσματος, Εκπεσούσ111ς τijς 
βύρσης. 

Μεταξiι των φ. 14-15 εξερρύη EV φύλλον, i!τερα δε μεταξiι των 16 -17Α 
και 102-103 καl &λλαχου. Ό κωδιξ είναι γεγραμμένος μετ' dκρας επιμε
λείας, ή χεiρ του βιβλιογράφου ~γραψε σταftερως διa γραμμάτων σμικρο

τάτων, μΕ πληθ·Vν συντομογραφιών καl Επιτμήσεων. 

2. 

Χαρτ. Διαστ. 0,146Χ0,095Χ0,07 (νωτον). Afroν ΙΖ'. Φ. 383. 
1. (φ.1α). Μαξίμου \ερομ. Πελοποννησίου, τού 

δ μ ο λ ο γ η τ ο ϋ, Κυριακοδρόμιον, Υ]τοι Ομιλία ι είς τα Εύαγγέλια τών 
Κυριακων ολου του ένιαυτου. 'Άρχ.: Άδελφδς fιρώτησε γέροντα λέγων· 
παρακαλώ σε, πάτερ, εlπέ μοι, τ[ς ό σκοπΟς τFjς έναν-&ρωπήσεως. 

2. (φ. 42α). Τ ο υ α υ τ ο υ, Κεφάλαια διάφορα εν εξηγήσει ύπάρ
χοντά. Περl tiiς είς -θ·εΟν &γάπης, τίς Εστι καl πώς η διδ: τίνων κατορftοϊi
ται ... "Αρχ.: "Αγάπη μέν έστι διάfJεσις ψυχιjς άγαfJfι ... 

3. (φ. 265α). Περi τού τί εfσιν εργασίαι, δι' ών δ 8εος 8εραπεύεται ... 
'Άρχ.: Πρώτη •i κα&αρa προσευχή. Δευτέρα ή ψαλμωδfα, η μετa πλή&υς η 
κατd μόνας ... 

4. (φ. 273α). ΊΌύ δσίου πατρος ημων Ν ε ί λ ο υ τ ο υ & σ κ η τ ο ύ, 
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Παραίνεσις πρΟς μοναχόν "Αρχ.: Άκραοίω' βρωμάτωJ•, περικόπτει νηστεία· 
άκολασίαν δε πορνείας περιαιρεί έγκράτεια μετd προαεvχ1jς ... 

5. (φ. 277α). Τ ο ϋ α υ τ ο ϋ, Κεφάλαια διάφορα. "Αρχ. : Φ6βον ffεοϋ 
έχε καi πόfΙον, κα{}αρip δε τψ μαρτυρίcρ ηjς συJJειδήσεως πρΟς πάντας 
κέχρησο . .. 

6. (φ. 283β). Τ ο υ & β β iJ. Ν ε ί λ ο υ, Στίχοι χαηi &λφάβητον προς 
άρχάριοv μοναχόv. 'Άρχ. : Άρχην άγαfΝJ" τf)1J ξενιτείω• ποιοίi. Βίον εύκλεij 
κοινόβιον λογίζου . .. 

7. (φ 284β). τ ο υ α υ τ ο υ, 'Ετέρα &λφάβητος Q1Qαία. 
8. (φ. 286α). Τ ο υ α ι, τ ο ϋ, Έτέρα aλφάβητος ό\ραία. 
9. (φ. 287α). Τ ο ϋ α ·u τ ο υ, 'Έτερα κεφάλαια εϊκοσι eξ. 
10. (φ. 288α). Θ. Σ τ ο υ δ ί τ ο υ, Προς μοναχούς. 
11. (φ. 288β). Νείλο υ τ ο υ & σ κ η τ ο ϋ, Περl (J.ντιζύγων &ρετώ 11 

καl κακιών Κεφάλαια. 

12. (φ. 297α). ΊΌυ όσίου πατρος >iμών 'Ι σ α α κ τ ο υ Σύρο υ, α) 
λόγος περt τάξεως τών άρχιερέων. "Αρχ. : αϋτη έστlν 1j τάξις η σώφρωJ' 
καl fJεφ προσφιλ1}ς, τΟ μ1) βλέπει ν τοίς όψΟαλμοίς ώδε κάκείσε ... β) διδαχf) 
περl τfiς μοναχικης πολιτείας. 

13. (φ. 305α). Μ α κ α ρ ίο υ τ ο υ Α t γ υ π τ ίο υ, 'Ομιλία Γ'. 
14. (φ. 313α). Ί ωά ν ν ο υ, Έ π ι σ κόπο υ Κ α ρ π άι~ ο υ, Προς 

τοlις άπΟ τfjς "Ινδίας προτρέψαvrας μοναχοiJς παρακλητική. 
15. (φ. 322β). Άρχη τijς διόπτας κεφάλαια κείμενα. Περιέχει γνώμας 

Πατέρων, 1]τοι Ίω. Χρυσοστόμου, Κυρίλλου, Βασιλείου, 'Ισαάκ, Μαξίμου, 
Ίσιδώρου Πηλουσιcfπου, Σειράχ, Σολομώντος, Γρηγορίου Ναζιανζηvού, 
Θεοδωρήτου cΗρακλείας, "Α γ. Άvαστασίοu, .Νείλου. 

16. (φ. 339α). 'Α δ >1 λ ο υ, υ) Ψυχ>]. Σύντομος Ιξήγησις χαl διάγνω
σις τοϋ tριμερους rflς ψυχfiς. 'Άρχ. : δτι τρία μέρη τιjς ψυχijς, λογισμός, 
•?υμος καΙ έπιΠvμ!α ... · β) (φ. 345α). Περi τijς αtτεξουσιότητος τijς φύσεως 
των i!ν{Ιρώπωv· γ) (φ. 347α). Περl διακρίσεως τiiς φύσεως τών πραγμάτων. 

17. (φ. 349α). Ί ω. Χ ρ υ σ οστό μ ο υ, Περi του γινώσκειv Ι!λλή-
λους έν τψ μέλλοντι δίκαιοι καl άμαρτωλοί, Εξ1lγησις ύπΟ &δήλου. 

18. (φ. 350β) . .Περi τών έπουραvίων ταγμάτων κλπ. 
19. (φ. 352α). Περi τών ~πτιi &μαρτημάτων κλπ. 
20. (φ. 359β). Περi τiϊς Επιγείων καi έπουρανίων χατασκευi]ς. "Αρχ. : 

τfjς γiJς τό σχijμα οVτε τετράγωνόν έστινJ οϋτε τρίγωνονJ ούδ8 πάλιν όλο
στρόγγυλον ... Ιjγουν περιστρογγυλόμακρον καl οlον αύγοσχημάτιστον ... Περl 
τών τεσσάρων {tαλασσών. Περl του d:ικεανοϋ ποταμοϋ. Περl του παραδεί
σου. Περl τών Jερμων Ώδάτωv. Περi νεφελών, χιόνος, βροχών, χαλάζης, 
πάχνης, δροσίας καl κρυστάλου. Περl κομήτων τών πιπτόντων είς τfιν γην. 
Περi οtρανοίi καi Ι!στέρων. Περl των Ώδαρικων ζωδίων ... 

~ 
I 

I 
I 
{ 
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Έν φ. 39β, 1] σημείωσις : f έτοVτο τΟ βιβλίο εl'J'αι τοV ση!γματίου (;) 
δροβ κ(αl) δπο<ος τό ξενώσοι Ciς lχει τΟ lπι!τίμιοJ>. 

Έν φ. 40α, δι' έρυ&ροϋ μέλανος, κηλιδώσαντος πάσαν τ+ιν σελίδα καl 
η)ν προηγουμένην, ταϋτα: δ6ζα σοι δ Π(εος) ήμ(ώ>'} ό δοiις aρχ1)ν κ(αi) 
τέλος καί πάλ(ιν) έρδΊ δcΔξα [σοι· τέλος] l:'σχε1ι πό11ω δαβlδ τάλ[ανος) 
κ(αl) ρα[κε>•],δύτου· lP τfj χώρα κ(αi) π6λ(ει) Θηβr7η κ(αi) έν Ι!τει άπο 
άδdμ i ζρλε' άπδ χ(ριστο)ϋ δε 'αχκζ' μαρτίου i έτεληώ{}η. 

Δι' ύστέρας γραφfiς Εν φ. 41β, ταiίτα: ΑύτΟ τΟ βιβλίον ύπάρχει του 
μοναστηρίου ΦιλοσόφΌυ καl δποιος τΟ πά.ρ?J -ιιd διαβάσn καl δεν έννοιασfJfj 
'όδ' ., ,., ' ' -π ' ,, 1•α τ ωαπ οπισω, 11α εχ?J την καταρω• της αναγιας και η μερίς αύτοV 

μετd τοϋ προδότου 'Ιούδα. 

Φ. 320α, έv τψ /σχάτφ στίχφ, δια χειρος τοϋ βιβλιογράφου : τφ 
rελειοτ(!J) τ(ών) καλ(ώ><) Η(ε)φ f δ6ζα αχκΠφ οκτωβρ(!ου) κη' lν τfj 
χώρΙ:f ... [Θ η βώ>']. 

·ο Κ(Οδιξ είναι κολοβός. Πι{}ανώτατα Εγράφη ύπΟ της αι'Jτfις χειρός, 
άλλ" ε'tς χρόνους διαφόρους. Περl τούτου μαρτυρεί καl 1] χρησις τριών εLδών 
μέλανος. Τα &ρχικΟ: τών διαφόρων κεφαλαίων μεγάλα, Ερυ-Βροβαφfj, μετά 
τινος διακόσμου. 'Άξιαι παρατηρήσεως φράσεις τινΕς έν τfj Q)α, οίον : (φ. 
116β) aκουε, (φ. 115β) δρα, (φ. 106β) πρ6σεχε τ{ φησιν δ παη]ρ, (φ. 96β) 
σαφέστατον κλπ. <Η στάχωσις δια βύρσης τών κω.<t' ήμάς χρόνων. "Επl τού 
νώτου : Θεοφόρου Λfαξίμου. 

3. 

Χαρτ. Διαστ. 0,131ΧΟ,Ο82. Aiwv ΙΘ'. Φ. 47. 

Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Κ αστό ρ χ η ', 'Επισκόπου Φ1'Ιιώτιδος, 'Ημερο
λόγιον Ι!πο τοίi 'Οκτωβρίου 1838 μ~χρι 'Οκτωβρίου 1852. 

1 Ό Καλλί·νικος Καστόρχης ύπηρξεν έκ τών δραστηρίων κληρικών τflς έπανα
στατικης περιόδου και μετ' αυτήν, χρηματίσας διδάσκαλος είς διαφόρους τόπους, 
tεροκήρυξ, γραμματεVς άγωνιστ&ν 1 υπουργείων καί έπιτροπών και τέλος έπίσκοπος 
Φ-&ιώτιδος. Του άνδρΟς &πόκεινται καL ri.λλοι κώδικες εl.ς τiιν Lδίαν βιβλιο-&ήκην, 
είτε ίδιοι, εϊτε ποικιλοτρόπως άποκτη{}έντες. Περt αUτοϋ πρΟς τΟ παρΟν βλ. 1) Κ. 
Δ υ ο β ο u ν ιό} τ ο υ, Καλλίνικος Καστόρχης, ~·ΙερΟς Σύνδεσμος:., ετ. Η' μς'), περ. 
β', φ.189 (15/3/1913), σελ. 3-4. 2} 'Αρχιμ. Χρυσάνi}ου 'Αντωνι.άδου 
Καλλίνικος Καστόρχης, αύτόfl-ι φ, 194_ (1/6/1913), σελ. 2-3. 3) Γ. Π. Κ ρ έ μ 

0 
υ; 

Ό Άρχιεπίσκοπος Φftιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης, έν 'Αfrή·ναις 1863, σελ. ιδ'+ 
93. 4) Π ο λ u κ ά ρ π ο,υ Σ υ ν ο δ ι ν ο υ, μητρ. Γόρτυνος- Μεγαλοπόλεως, ·ο Φ·&ιώ~ 
τιδος Καλλί,•ικος Καστόρχης, «Θεολογία», τόμ. Θ' (1931), σελ. 97 -113. 5) τα της 
έκφορδ:ς καί ταφης τοϋ έν μακαρίQ: τft λήξει &.ρχιεπισκόπου Φ&ιώτιδος καΙ. Λοκρίδος 
Καλλι,,ίκου Καστόρχη και οί εις αUτΟν έκφωνη&έντες έπικήδειοι λόγοι fύπΟ τοίί ίερο
κήρυκος Χριστοφόρου Σταματιάδοu καί τοϋ βοuλευτοϋ • Αττικijς Τιμολέοντος Φιλή
μονοςJ, Ά-&ήνησιν 1877, σα. 32. 

! 
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Φύλλα τινα άφέ{}·ησαν λευκά, ϊνα συμπληρω-θώσιν ώς φαίνεται βραδύ· 
τερον. Στάχωσις βυρσίνη νεωτάτη. Ό κι:ί)διξ περι}iλ&εν εLς τiιν Βιβλιο&ήκην 
Εκ δωρεΟ:ς τοϋ κα-&ηγητοϋ Δημ. Παππούλια. 

4. 

Χαρτ. Διαστ. 0136Χ0,096. Α!ι1ν ΙΘ'. Φ. 27. 
[Παναγιώτου Κάλα-Τσοπανrίκου], «Στιχουργία τiiς 

Πελοπόννισος πολέμους 1821 απριλίου 25» '. 

5. 

Χαρτ, Διαστ. 0,156XO,l05. Α!cον ΙΗ'. Φ. 111. 
1 (φ. 5α) «~Επιστολαl κατU πάν ότιοϋv πρόσωπον, σUv τοίς τίτλοις, 

μετι:Χ καί τινων άλλων 8ρμηνειώv». 

Προτάσσονται σημειώσεις τινΕς καl διηγήσεις ίστορικαl καl ι~ρησκευτι~ 

καl (φ. 1- 4), Sπονται δΕ (φ. 50α) κεφάλαια «περl τώv Επιστολικών τύπων, 
πόσοι είναι καl πώς δνομιί.ζεται Εκαστος>>. ~ΑπΟ τού φ. 71β σχέδια προικο
συμφώνου, περl τοϋ πώς δεί γράφειν τΟν πνευματικΟν ηlν συμμαρτυρίαν, 
τοUς &ρχιερείς συστατικόν, παραίτησιν κ.d. ~. 

'Εν φ. 56β έν τfi ψ~ : Καt τόδε Ά19'ανασίου Καλπακοπούλοv. ΤΟ αUτΟ 
επαναλαμβάνεται 1ν φ. 108β, 80β. Έκ πολλών ενδείξεων γίνεται φανερον 
δτι ό κώδιξ lγράφη 1ν τfi Σχολfi Δημηrσάνης. Ή Βιβλιοi!ήκη α~τiiς &πέ
κτησεν αUτΟν διU δωρε&.ς τοϋ μητροπολίτου Φ{tιώτιδος 'Ιακώβου Παπα'ίω(1ν
νου Εκ τlϊς βιβλιοθ-ήκης του πατρός του Νικολάου ίερέως Παπα'ίωάννου 3

• 

6. 

Χαρτ. Διαστ. 0,152ΧΟ,103. Α!ι1ν ΙΗ'. Φ. 168. 
1. (φ. 9α}. Ά δ 'l λ ο υ, Ρητορικiίς πραγματεία. 'Άρχ. Περi περι6-

1 Βραχεϊαν περιγραφήν μετά τινω-ν πληροφοριώ\• τοϋ Κ(δδικος βλ. ύπΟ Τάσο υ 
'Α ft. Γ ρ ι τ σ ο π ο 1'i λ ο υ, "Ενα τραγούδι τοϋ Τσοπανάκου, «Νέα Έστία:., τόμ. ΚΗ' 
(1940), σελ. 1155 κέξ. Τ ο ϋ α U τ ο ϋ, 'Ολίγα περt Τσοπανάκου, αUτόit'ι, τόμ. ΚΘ' 

(19Η), σελ. 465 · 466. 
2 Σχέδια έπιστολώ'\' τινων αναφέρονται είς πραγματικιi γεγονότα καl έχρησιμο

ποιή{tησαν η δη, Τάσο υ 'Α .fl·. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, •Η 'Αρχιεπισκοπi] Δημητσάνης 
καl 'Αργυροκάστου, ο:'Επετηρlς •Εταιρείας Βυζαντιν&ν Σπουδών>, τόμ. Κ' (1950}, 
σελ, 239·241. 

8 Κατα σημείωμα έπι χάρτου, &πΟ 20 Σεπτεμβ. 1923, τοίi κα#ηγητοϋ Δημ. 

Παππούλια. 
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δου. Περίοδός έστι λόγος κα{}' έαυτόν, διάνοιαν τελείαν καΙ άποJ.ελvμένην 
δηλών ..... "Αλλα κεφάλαια: Περl dρμονίας τΥις κατεστραμμένης περιόδου. 
Περl τοϋ τρόπου τοϋ τiιν περίοδον έκτείνειν καl τΟ άπλώς πάσαν όμιλίαν. 

Περl ποιότητος. 
2. (φ. 37α}. «Λευχειμοvοίiσα ρητορικ1], ε'ίτουv Άφi!ονίου προγυμνά

σματα, ~κ τ(ijς) Λατίν(ων} ilν&ολογη8έvτα φωνijς .. σπουδfi καl πόνφ Άνα· 
στασίου πα(πα) : Βασιλοπούλου, τοϋ εξ Ίωαννί(νων) Εν τfί κωμοπόλει Τυρ· 
νάβφ τijς Θετταλί(ας} διατρίβοντος· χάριν τii\ν ~π' α~τοίi διδασκομ(ένων} 
πρωrοπείρων μα&ητών>> '. 

~Εν φ. 37β ό αUτΟς καΗορίζει σαφέστερον έν στίχοις ούτωσl τα τοϋ 

βιβλίου : 

'Ιακώβου ίεροδιακ6vου τοϋ Κυπρίου 
εlς τήv Βίβλοv 

Ιlυκτίδα ρητσρικijς δ λατινιίδων όχετεύσ(ας) 

7αύτην έκ J.ιβάδων lπλετ~ 'Αναστάσιος· 

&μφοτέρης πάντως διαλέκτου δεξιΟς ϊ δμ,ων 

πλήρης τcο1• σοφ{ης καΙ χαρiτ(ων) τρ6φιμ(ος). 

Τοϋ αύ-εοϋ, κα-ι~ έρωτα.πόκρισιν 

ΠΕΥ. Τίς σε άJ.ουργοφορείν {}έτο ρητορικ1] βα#ύοJ.βε, 
τf)1ι πάρος ού τοίον φfiρος έασσαμένην ; 

ΑΠ. 'Έξοχος έν λογίοισιν άνf;ρ στόμα καλλιόπης τε, 

έρνος "ΙωανJ1ί(νωJ1) {}είος Άναστάσιος-

Παίδων 'Έλλfιν{ων) χάρι1ι αVτdρ έώ~ι γε μα{}ητ(ίJ1ι 

πλείστα πο,•ησάμε( 11 0ς) τεϋχ" μ~ άλουργοφορείν· 

ου τό πόλ5 έν σοφίn liγαται κωμόπτολις liρτι 

Τύρναβος, ώσαύτως πfiσατε {}ετταλίη. 

Σφώ·ν έ-νl γυμνασίφ σελαγίζοντας νεοδμήτφ 

μαρμαρυγαίς άρετών πολυμα{}ημοσύνης. 

1 Περl. του έξ 'Ιωαννίνων διδασκάλου καl ί.εροκήρυκος βλ. Κ. Ν. Σ ά {}α, 
Νεοελληνικi] Φιλολογία, έ·ν Ά{}ήναις 1868, σελ. 4:41· 442. Οί στίχοι του Επιγράμμα· 
τος, έκ του ύπ' &ρι&. 1192 χειρογρύ.φου κώδικος της Έ&\'ικης ήμών Βιβλιοihlκης, 
ύπΟ 'Ι ωά ν\' ο u καL 'Α λ% ι β ι άδ ου Σ ακκε λ ίων ο ς, Κατάλογος τών χειρο~ 
γράφων της 'Ε{}νικfjς Βιβλιο&ήκης τfjς Έλλάδος, έν Άi}ήναις 1892, σελ. 216-217. 
Βλ. καt 'Ε π α μ. Γ. Φ α ρ μ α κ ί δ ο υ, <Η Λάρισα, Βόλος 1926, σελ. 102- 103. Έξ 
έτέρου δΕ άντιγράφου, Μ. Παρανίκα, Σχολi] Εν Τυρνάβq;ι τψ 1702, περιοδ. του 
έν Κωνσταντινουπόλει •Ελληνικοϋ Φιλολογικοt! Συλλόγου, τόμ. ΙΑ' (1876 ·1877), 
σελ. 74. 
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Έν φ. 38α η προσφώνησις : 
Τώ πω•ιερωτάτφ κ(αl) λογιωτάτφ μ(ητ)ροπολίτn τijς άγιωτάτης μητρο

πόλεως Δαρίσσης κυρίφ κvρίφ ΠαρfJενίcρ ύπερτίμφ κ(αl) έζάρχφ δευτέρας 
Θετταλί(ας) κ(αί) πάσης 'Ε!.!.άδος, &πο β Φεβρουαρίου 1702. 

"Ε " δ I '[: I 1 '!\! _Q_~ '" ~ ' "Αρχ. : πρεπεν αρα, εσποτα αι,;ιαγαστε ... . l\' εu· ο επιγραμματα 
εLς τΟν 'ίδιον. 

3. (φ. 39β). Στοιχεiα ρητορικης, κατ' lρωταπόκρισιν. Προτάσσετάι 
προοίμιον. 

Έν φ. 159α : χάρις τοί1'V1' τfj προσκυνητfί, καl άγίq, τριάδι, έξ 1}ς πfiγ 
εl' τι &γαfJΟν έν τφ κόσμφ άγα{}οδότης μετοχετεύεται, καl έξαπλούται· μόνφ 
γdρ σοφ{jJ {}ε{jJ (κατd τό1ι μ.ακriριοJι Παύλ01ι) διd 'Ι(ησο)V .Χ(ριστο)ϋ ή δόζα 
εlς τοVς αlώνας. Τέλος. 

~Εν φ. 159β : Και τόδε πρΟς τοίς Ciλλοις Γεωργίου του Τζερκιστιανοϋ. 
Έν φ. 167α : &φηερώfJη παρα Παναγ. f!.κ Δημιτζάνα Καρακάλοv. 
Έν φ. Sβ ~ν τij ψα διακρίνεται μετ' i'ί.λλων δύο δυσξυμβλήτων λέξεων 

τΟ Ονομα ~Αγάπιος. 

Φι!λλα τινu &φέiJησαν λευκά. Ή γραφi} ~πιμεμελημένη. 'Η διατήρησις 
καλή. Στάχωσις διcl βύρσης νεωτάτη. ~Εκ τfiς νοτίδος φύλλα ίκανα διαποτι
σ{}έντα εφΗάρησαν. 

7. 

Χαρτ. Διαστ. 0,147ΧΟ,102. Α!wν ΙΗ'. Φ. 114. 
ι. (φ. 5α). <<Του πανσεβάστου και κρι roii Θεσσαλονίκης "Α ρ μ ε ν ο

πού λ ο υ, ΛεξιχΟν καrα στοιχείον, περιέχον τα κοινώς γραφόμενα ρήματα, 
' - δ ' ' ' " - " ' " 'β ' δ' ε αβατικα' » εν φ εικνυται τινα μεν αυτων εισιν αμετα ατα, τινα ε μ τ .... 

Οϋτως: α γ α ι. ο μ α ι το χαιρω, αγαΜ.ω ε το τιμω, ετερο1ι, ι -' ''λ ' ' ",,, δ'' -"' α"τια 

' • • ; ~ ' \ ' • άλ τικ1]ν, δf}ηι καl Uγαλμα μεταβατικον εις αιτιατικην· ωσαυτως και το αγ -
λομαι τΠ φυχfί εlς δοτικήν. 

Ε -δ ~ 1 
- '{} ' ' {}' <I I QQ Φ. 34β. l ο ν, a1!ll του ε εασαμην, και μ.ε οσων αυναπτεται π ... ~ 

1~·έσεων, οlον κατείδον; περιείδο11, άντl τοίί περιέβλεψα· l:πείδονι Οπερ l:πi 
πολύ μεν l:πί συμφορfί.ς τί1Jεται 1 δπαξ δε l:πl l:πιfJυμίας παρd Θουκυδίδη· 
ύπερείδον δε μόνον ιiντl τοϋ κατεφρόνησα είς γενικήν. 

2. (φ. 84α). Βιβλίον γραμματικ(Ον Ερωτημάτων : Τί έστι γραμματική; 

ι Ή προσφώνησις πρΟς τΟν Λαρίσης Παρ-&ένιον Β' (1688 -1702) δΕν περιέχε
ται παρc}. τοίς &νωτέρω. Περί αύτοίί βλ. Ε. Φ α ρ μ α κ ί δ η ·ν, "Εν{}' ιiνωτ., σελ. 
102. 103. Ν. Ι. Γ ι α ν ν οπού λ ο υ, 'Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, «'Επετηρίς 
ΠαρνασσοU», τόμ. Ι' (1914), σελ. 275-276, έν1tα καt άλλα Επιγράμματα πρΟς τΟν 
αύτΟν Παρ#ένιον. Μ. Παρανίκα, "Εν-&' ά-νωτ., σελ, 75, 1) Επιστολή. 
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Γραμματική l:στιν l:μπειρία τώ1ι παρα ποιηταίς καi συγγραφεϋσιν ώς έπl 
πολύ λεγομένων. 

Φύλλα rινΟ: &φέ{}ησαν λευκά. Έν &ρχfi προτάσσονται κανόνες γραμμα
τικοί. ~Εκ τοϋ λεξιλογίου έλλείπει τΟ στοιχείον Ρ, τΟ Π δΕν όλοκληρούται, 
περατοϋται δf: τούτο δι<l τοϋ Χ. 'Έγραψαν δύο χείρες. Στάχωσις νεωτέρα 
βυρσίνη. 

8. 

Χαρτ. Διαστ. 0,15Χ0,102. Α!wν ΙΘ' Φ. 48. 
Μα{)η ματάριον. 

Περιέχει γραμματιι~ας άσκήσεις Επl τών τριών κλίσεων. 
~Εν φ. lβ : καi τάδε σύν τοίς άλλοις Γεωργίου τοV έκ Σίφνου. 
Ό κιίJδιξ &στάχωτος 

9. 

Χαρτ. Διαστ. 0,135ΧΟ,09. Α!wν ΙΘ'. Φ. 16. 
Κατάστιχον, περιέχον κτηματικας άναγραφάς, λογαριασμούς, Εν-&υμή

σεις, μεριδοχάρτια, &δήλου τινος μονης Φ&ιcδτιδος (Σούρπη ;), μεταφερiJ€ν 
Εκεί-&εν μετ~ U.λλων εγγράφων UπΟ του Επισκόπου Φitιώτιδος Καλλινίκου 
Καστόρχη. 'Άνευ σταχώσεως. 

10. 

Χαρτ. Διαστ. 0,135ΧΟ,10. Α!wν ΙΘ'. 
"Όμοιον τΟ) προηγουμένφ. 

11. 

Χαρτ. Διαστ. 0,158ΧΟ,102. Α!οJν ΙΗ'. Φ. 75. 
Μαί}ηματάριον, περιέχον σχόλια εtς τοlις έπιστολικοVς τύπους μετα ύπο· 

δειγμάτων. 

~Εν φ. 1α κατΟ: τiιν dνω c'ραν : έν τιp αψμεΨ Sτει μου1ιιχιώνος δ' ίστα
μένου. 

Στάχωσις νεωτάτη. 

12. 

Χαρτ. Διαστ. 0,!52Χ0,111. Α!wν 1'1'-ΙΗ'. Φ. 176. 
1. (φ. 9β). Έ φ ρ α l μ τ ο ϋ Σύρο υ, Πώς χρi] &ναγινώσκειν ii 

άναγινώσκοντι προσέχει ν. 'Άρχ. : υΟτωι ταίς -θείαις βίβλοις προσομιλfjς, μη 
ΕΠΕΤΗΡΙΙ: ETAIPEIAI: ΒΥΖΑΝτtΝΩΝ Σ;Π\.?ΥΔΩΝ "Ετο, ΚΒ' 13 
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άπλώς έσο κατεσπουδασμένος, έπιτρέχων έζ έπιπολfίς καl διιδcbν παρέργως 

τά γεγραμμένα ... 
2. (φ. 10α). Ά ν τ ω ν ίο υ τ ο ϋ Β u ζ α ν τ ίο υ, «'Απομνημονεύ

ματα συλλεγέντα παρ~ αUτοίi έκ διαφόρων τών κα{}·' 1")μάς καl τών -&ύρα{}εν· 

α λέγονται Μέλισσα ... )>. Λόγος είς διάφορα κεφάλαια Γενέσεως, ~Εξόδου κλπ. 
Προηγείται (φ. 4α) πίναξ τών κεφαλαί.ων τοϋ εργου. 

3. (φ. 107α). Τ ο ϋ α ύ τ οϋ, Έκ τr7Jν του δευτέρου βιβλίου τijς Μελ(σ

σης· τούτου προτάσσεται (φ. 105α) <<προσευχfι έκ του Θηκαρά>>, 

4. (φ. 139α). Μ α ξ ί μ ο υ τ ο ϋ~ Π ε λ ο π ο ν ν η σ ί ο υ, Έκ τών 
κεφαλαίων έκ τflς πρώτης έκατοντάδος ... ~Εκλογαl καl έκ τfις β' καl γ' έκα

τοντάδος. 

5. (φ. 153α). Ίππο χ ρ ά τ ο υ ς, 'Αφορισμών τμijμα α·- η'. "Αρχ. : 
eo βίος βραχύς, ή δέ τέχνη μακρά, ό δέ καιρδς όξύς, ή δέ πείρα σφαλερfι, 

ή δf: κρίσις χαλεπή ... 

6. (φ. 166β). Τ ο ϋ Ά γ ίο υ Ά ν τ ι όχου, Προς Εύστά{}ιον περl 

λογισμών. 

Έν φ. 7α έπιστολfι ΕVγενίου Ίωαννουλίου, τοϋ έξ ΑLτωλίας, πρΟς 
Παλλάδιον τον Πελοποννήσιον tατρόv, &πο 18 Σεπτ. 1664 '. 

~Εν δΕ φ. 9α τα έπόμενα σημειώματα : 

ΕΙς χρi'jσι1• νικηφόρου Σε ρο μ( ονά]χ( ου) πρεγγέλε( ως) κ( α!} τών φ! λ( ων} 

νϋν δ' άμβροσiου {}ετ(ταλοϋ] κ(αi) τών έξi'jς. 

Γρόσια 12 - έτιμή{}η τΟ παρόν : -

f 1670- Νοεμβρiου, τρέχον( τος) >)γόρασα το παρόν 

βιβλiον 'γώ, δ ρηUεiς άμβρόσιος, έξ ΆUην{ών) μέρους 

δι' δ βολών ΡΝ' έν ταίς Θήβαι ς τ(ijς) Βοιωτi( ας) κ( α!) μηδε!ς 

αύ{}άδης τολμήση κ( αt) άποξενώσn μοι τούτο δ.νευ τijς έμijς γγώμης 

κ(αl) {}ελήσεως έν βάρει Uλύτου άφωρισμού τού άπδ {J{εο)ύ. ΤΟ δε 

βιβλiον μέλισσα. 

j- 1672 i!ν μη(ν!] Όκτωβρiφ, 18 ήμέρg ς' δποv ί!γιγεν; ή φρικτfι 

καταιγlς κ(αl) ζάλη καi ταραχ1) τών ύδάτων, τού 1'εροπονiτισμού, και τijς 

1 Ή 8πιστολ1) εtναι &.νέκδοτος. ΠρΟς τΟν αί'ιτΟν Παλλάδιον ό Εί'ιγένιος άπέ~ 

στειλε καί rlλλην έπιστολήν, κατCι τΟ έτος 1668. Βλ. Σωφρονίου ΕVστρα~ 

τ ι ά δ ο υ, μητροπ. πρ. Λεοντοπόλεως, Έπιστολαt ΕUγενίου Ίωαννουλίου τού Αtτω

λοii, «Έλληνικά», τόμ. Ζ' (1\134), σελ. 83 κέξ., ένftα καl ή σχετικ1i περt τoii διδα

σκάλου βιβλιογραφία. Ί-1 πρΟς τΟν Παλλάδιον 8πιστολη τοϋ 1668, α1Ίτό--&ι, τόμ. Θ' 

(1935), σελ. 285-286, dρι'1. 79. 
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χαλάζης· όποϋ έκινδύνευσε νd dφανησ{}fί 1} περηφημος, έκείνη 6.{}-ijνα· έγινε 

δέ χαλασμ(Ος) πολυς είς τd σπ1}τια κ(αl) μεγάλη ζημία· κ(αί) πάντες έτρό

μαξω• τ(>)>') δ.πει!.( >)ν] τοϋ κ(υρiο]υ. 

/ 1673-ίαγουαρίcp, 27-1]λ{)εγ ό dδελφός μου ίωαν1'άκ(ης) άπό ι σμύρ

γης, μέ τ{1}1-ι) συJηροφί(αν) του. τΟν γεωργάκη άστρίτη. κ(αl) φίλιππον 

καραντi"j. 

f 167 4 Δfαρτίφ α έκά1Jισε κεχαγιάς, τούτέστι1-• έγένεiτο έπιστάτης καl 

έπίτροπος τοϋ καπετάνιου, άλλij πασι'ά : ό μουσταφάγας τού σαρικαμπάκη ό 

υίός· ύπ1jγε γ(d)ρ dτύ; ωυ είς τfιν πόλι· Ε:'γινε μαyζίλης· τουτέστι έκαiJη

ρέ{}η τ(i'jς) τιμ>)ς. κ(αi} τ(>jς] {}ε!(ας) δικαιοκρισi(ας). 

Φ. 9β διι) χειρος τοϋ βιβλιογράφου : 
έ1ι έτη αφ\tζ' μφ•l αύγούστφ κς' : 1Jμέρq, παρασχεvtί l!βaί.v. dρΧ (Ύj} ο; 

γράψαι· 'Εν τέλει δΕ τοϊ:ι φ. ταUτα: f οί φιλί(α1-') παρα&εωροiJγτες κllν τfιy 

έκ πbν f)δικημέγωγ έκφύγουσι κόλασιν, άλλ~ oiJy γε την έκ {}(εο)ύ 

τιμω!ρίαΥ ούκ άποκρούσονται. 

CH κατα τΟ σημείωμα τούτο τfj 26 Αύγούστου l597 &ρξαμένη άvτι~ 

γραφ1l τοϋ κά1δικος προχωρεί οϋτω πως : 
Σάββατο>• 27 Αvγ. ει!ρ(σκεται φ. 12β -15β. 
Κυριακ>) 28 Αvγ. εuρίσχεται φ. 16α- 21β. 

Δευτέρα 29 Αύγ. εύρίσκεται φ. 22α- 27β, Οπου προτρέπει τοVς &να

γνώστας δια τlϊς φράσεως : &δελφοί, ένδυναμοVσΟε έν Κ( vρf)cρ κ( αl) έν τι[:ι 

κράτει τijς ίσχύος αVτού. Τρίτη 30 ΑVγ. &ρχεται άπΟ τοϋ φ. 29α, την τετάρ~ 
την 31 Αύγ. &πο φ. 36β- 45α, ενiία σημειοί : σεπτε βρ!φ α' >jμέρα πέμ
πτη. ~ΑπΟ τοϋ φ. 53β Ciρχεται τfιν Παρασχευην 2 Σεπτ. φΗάνων μέχρι τοϋ 

φ. 62β, συνεχ(ζει δΕ τi}ν έπομένην Σάββατον 3 Σεπτ. Ή Κυριακi} 4 Σεπτ. 
ύπlϊρξε δια τΟν βιβλιογράφοv ήμέρα άργίας, διότι ηlν Δευτέραν 5 Σεπτ. 
ειJρίσχεται ε(ς φ. 68β, τi}v δε Τρίτην 6 Σεπτ. εiς φ. 76α, οπου σημειοί : 
σεπτεμβ(ρiου) ς' >)μέρα τρiτη, τfί αύτfί fιμέρq i!γένετο κλύδ(ων) μέγ(ας) 

τ(ijς) 1Jαλάσσου σVν ύετφ σφοδροτάτφ, άρξάμεyος έχ μεσονυκτίου. Την 

Τετάρτην 7 Σεπτ. ό βιβλιοyράφος εύρίσκεται Ιν φ. 78α, η'Jν Πέμπτην 8 
Σεπτ. έν φ. 81β, Ενitα σημειοί : ηj Πέμπη]' ταύτη τfi ήμέρq Ύjρξατο κοπά

ζειν δ κλύδ{ω>•]. Τ1]ν Παρασκευi}ν 9 Σεπτ. ειJρίσχεται 1ν φ. 83α, το Σάβ

βατον 10 Σεπτ. 1ν φ. 90α, τi}ν Κυριακi}v 11 Σεπτ. 1ν φ. 95α καl τi}ν Δευ

τέραν 12 Σεπτ. 1ν φ. 99β- 104β, δπότε ή συνέχεια άvήκει εtς aλλην χείρα, 

νεωτέραν άλλ~ ούχl καl Εμπειροτέραν. 

Φ. 106α (περικεκομμένον κα{]έτως κατα τΟ 1/s αUτοϋ): 
αί μ1jναις, τούρκικα, φαρσl !· άρχ,1] lιiάϊος ! μοχαρέμ, σαφέρ, ρεμπού 

λdβρ κλπ. 

f δο. 1671- 7179- 1081-6400 lνδ(ικτιών )ο ς {}' ! ύλiου κύκλοι ι α'. 

Σ(ελfινη)ς κύκλοι ις'. Uεμελi(ωσις] οελfι(νης) κU'.-



196 Τάσου 'Α-&. ΓριτσοπούλοιJ 

φ. 106β: Oi λ6γοι οϋς έJ.άλησε" δ Χ(ριστδ)ς έπ1 τοv σ(ταυ)ροv, με&' δ: 
f εl τΟ φέρον σε φέρει, φέρων κ(αΊ) φέρε· 

εί δ8 τΟ φέρον σε φέρει κ( α{) aV ού φέρεις, 
άγανακτείς κ(αl) σαυτδν λυπείς, κ(al) τΟ φέρω' σε φέρει· 

1jγσυν άνίσως τΟ τυχδν σε φέρει φέρον κ(αl) έσύ. 

κ(αl) δ.11ίσως κάμης τΟ ένωιτίον, άλλd &δημονείς, κ(αί) λυπείς 
τοϋ λόγου σου πικραί1•εις καl πάλι1ι τΟ φέρον σε φέρει. 

Έν φ. 137β το Έξαποστειλάριον τijς Κοιμήσεως (Άπ6στολοι έκ περά
τω~' ... ) γεγραμμένον τουρκιστl δι~ έλληνικών χαρακτήρων. 

Φ. 138β : ούκοϋ'i! έλλειπfj οD1ι έγράφη τd άποψfJέγματα διd τΟ κατε
πείγον τοiί καιροiί. τό τε γdρ πρωτότυπογ άπ1]τει δ δαγεισάμε)ιος καl ό γρά

φων οVκ είχωι τ(ηι άρκοϋντα χρόνογ οϋδεlς U.ρα μοι μεμψάτω τfjς παραι
τήσ(εως). 

Φ. 152β. OL μflνες κα-&' 'Έλληνες : ~Ιούνιος έκατομ,βαιώγ, ~Ιούλιος 
μεταγειηιιrbν κλπ., με{}' δ τΟ Επίγραμμα: 

ΟVκ ένι τΟν πονέωιτα έν άρετέησιJΙ δ.δηλο)ι 

άρετd γdρ λάμπει, l'σα φάος ήλίου 

iJ·άττο1ι αύδήσας φω111)11 lχ{}ύας l!1ιιγε τΟ καλόν. 

Φ. 165α. Τών δώδεκα πολυτίμων λίfJω1ι τd Ονόματα καl τΟ εΊδος καt 
ή ώχρά : α) σάρδιος, λίfJ'Ος ?iσπρος κλπ. 

Φ. 176β : πέφυκε έμοv ε!Jστα{}{ου· tf.,(1Jρωπ)ος ώσε1 χόρτος αί ήμέ ... 

Στάχωσις τοϋ κώδικος δια καστανοχρόου βύρσης. 'Εκ τΥjς νοτίδος οίιτος 
ύπέστη βλάβας τινας, &λλι'ι διατηρείται καλ&ς. 

13. 

Χαρτ. Διαστ. 0,155Χ0,103. Αiο'ν ΙΗ'. Φ. 43. 
Έξήγησις τών Επιστολικών τύπων. '1Αρχ. : τijς έπιστολfjς γλυκδν είναι 

τΟ πολιτικδν καί χαριτωμένον εl1ιαι τΟ έπιτηδευμέΨον με άπλότητα ... 1. 

1 Έκ τών πολλών εκδόσεων του βιβλίου τούτου ϊ] εν Δημητσά,•η Βιβλιο&ήκη 
κατέχει δύο αντίτυπα, ών τΟ μεν εν Μοσχοπόλει 1744, παριi Γρηγορίφ ίερομονάχφ 
τι'ρ Κωνσταντινίδη, τΟ δε εν "Αλλ η της Σαξονίας, εν τfί τυπογραφίιι: τοϋ Βάερ, 
αψξη'. ΤΟ πρώτον f:ξ αύτ&ν fjτo «εκ τ&ν τοϋ Καλλι·νίκου ίερομον6χου τοϋ έκ Δημη
τζά·νης», φέρει δε τΟ σημείωμα: κα/. τόδε πρι'ις τοί'ς iJ.λλοις 'Α1•αyvώστου Σπηλιωτοπούλου 
δημητζαναίου, δπερ χάριν μοι δέδοται παρά τινος 'Ιακώβου lεροδιακόνοv πελοποννησίου. 
ΊΌ αντίτυπον αύτοϋ φέρει κατδ. πάσας σχεδΟν τδ.ς σελίδας αύτοϋ ποικίλας συμπλη-
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~Εν φ. lα άλβανοελληνικΟν λεξιλόγιον: κάπο- κεφάλι, νάζο-μύτη, 

δκιο- μάτι, ντόκα- στόμα, μάνα- χέρι, όρέκια- αVτί ... 
Τα φ. lβ- 4 λευκά. Στάχωσις 6ξηρΗρωμένη, αΊ πινακίδες κεκαλυμμέναι 

δι& παλαιού τιλφοβρώτου ύφάσματος. 

14. 

Χαρτ. Διαστ. 0,153Χ0,15Χ0,095. ΛiΟ)ν Κ'. Φ. 594. 
1. (φ. 3α). Ν ι κ η φ όρο υ Κ α λ λ ί σ τ ο υ, τ ο ϋ Ξ α ν IJ οπού

λ ο υ, Έξ1lγησις εΊς τοUς &ναβα{J·μοUς τιίη• δκτΟΟ flχωv. <<<0 πρόλογος πρΟς 
τΟν αLτησάμενον δσιώτατον &ρχιμανδρίτην τf)ς τούτου Σιvα μονfjς Lερομόνα

χον κύριν Καλλίνικον>>. 'Άρχ. : .ΣV μεν ω τοiί iJ·εoiί liν{}ρωπε τfj περt τΟ 
καλΟν σχέσει, τi]ς τών &ρετών κλίμακας ... Προηγείται (φ. 2β) πίναξ τών 

περιεχομένων καl εν τέλει Επεται (φ. 152α) <<Επίλογος πρΟς τΟν &ξιώσαντα». 

2. (φ. 153α). Τ ο υ α υ τ ο υ, Προς τον αυτον ερωτ1]σαντα, περl τiiς 

ύπακοΥjς, τοίi κοντακίου, τού ο'ίκου καl τοϋ Εξαποστειλαρίου, όπό-&εν ofiv Εκλή
{}ησαν, με{}' δ Εξήγησις εLς τi}ν τιμιωτέραν. 

3. (φ. 188α). Ί ωά ν ν ο υ μ ο ν α χ ο υ τ ο υ Ζ ω ν α ρ α, γεγονό

τος μεγάλου δρουγγαρίου τijς βίγλης καl &σκητου, Έξήγησις τii\ν &ναστασί

μων κανόνων τών τοϋ Δαμασκηνοϋ. 

4. (584α). Τ ο υ α υ τ ο υ, Έξήγησις εiς τοl!ς άναβα&μοl!ς καl περl τi]ς 

ένοειδοϋς αlτίας τοϋ πνεύματος. 
~Εν φ. lα σημείωμα παλαιΟν Εκ σtίχων δύο κατέστη δλως Εξίτηλον. ~Εν 

φ. lβ δοκίμια κονδυλίου. 
Φ. 2α: Έκ τών τοv Θεοφάνους τοv Καβαλλάρη κ(α1) α~τη τοv δυνη

{}fjναι σύν ταίς ίiλλοις εύμοίρησε1ι. Με{}~ Ο δι~ Ciλλης χειρός: πάλαι μ8ν tjν 

Θεοφάνους νϋν δS ύπάρχει τοϋ μοναστηρίου τt'}ς παναγίας τi]ς καισαριανfίς. 

Φ. 183α διa χειρος του βιβλιογράφου : f χάρις τφ 1J(ε)ψ, τφ συντελε
στfί τ(ών) καλ(ών) lργ(ων) μόχ1Jος δe γ' lστ1ν lω(άννου) δορυανοv ρυπαρού 

τε κα1 &μα1Jοvς :- αφν{} ιουλλ(iου) η : 
φ, 402β δι' ερυ&ρου μέλανος : μέσω δρaται η) ς γραφ>)ς τοv βιβλiου 

τοϋ δαμασκό{}εν μελφδοϋ lωάννου : -
Φ. 593α: f fJ(εo)v μeν δώρο,, lω(άννου) δε δορυα,οv π6νος--

f χ(ριστ)' δiδου πονέοντι τεη, πλύο ... f α[φJνς νοεμβρ(iου) ΙΓ:-

ρωματικιiς σημειώσεις εν τη ι:ρα καl τοίς διαστίχοις, αξίας μελέτης. το δεύτερον 

άντίτυπον fιτο «f:κ τών του Πολυχρονίου Καρακάλου, διδασκάλου, δωρεα εtς τΊ)ν 
ΣχολΊ)ν Δημητσάνης, • Απρίλιος 1873:ο, φέρει δε τΟ σημείωμα: προσετέ-&-η μαι καi 

τόδε Άντωνlφ τφ εκ Δημητζάνης. Τό. αντίτυπα εχουν ταξινομη{}η ύπΟ επίσημα Ε 782 
καl Ε 783 είς 8ον. 
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cO κώδιξ κοσμείται μΕ Ολοσέλιδον εLκόνα "Ιωάννου τοίi Δασμακηνοϋ 
(φ. 187β) μετριωτάτης τέχ1•ης. A't Επικεφαλίδες Καl τα Επίτιτλα Εγράφησαν 
δι~ έρυ{}ροϋ μέλανος, τc'ι δΕ &ρχικα μεγάλα άλλ" οίοvεi Ciτεχνα. τα τελευταία 
φύλλα έκ τfjς πολλfjς καl μακροχρονίου χρήσεως καl τΥ]ς νοτίδος έφ{Μρησαν, 
τΟ δΕ &πΟ τοϋ φ. 340 μέχρι τέλους τμfjμα μυόβρωτον κατc'ι τ!)ν Ciνω (ραν. τα 
φ. 183β -187α &φέ&ησαν λευκά. Ή στάχωσις παλαιό: βυρσ(νη καστανού 
χρώματος, αί δ8 πινακίδες Εκ ξύλου Ελάτης. 

15. 

Χαρτ. Διαστ. 0,162XO,l13. Atωv Ι'ϊ'. Φ. 253. 
Κολοβός. 

1. (φ. 1α). Άκολουθίαι διαφόρων έορτων, οfον Μεταμορφώσεως, Κοι
μήσεως Θεοτόκου, "Επιτάφιος ίJμνος της Θεοτόκου (φ. 38α), τοίi ίεροϋ νιπτfi· 
ρος (φ. 123α). 

2. (φ. 50α). «ΣτιχηρΟ: προσόμοια προεόρτια καl με{}εόρτια εiς τους 
α'ίνους τfjς κοιμ1lσεως της Uπεραγίας ... ίtεοτόκου ... πονη-θ·ένtα καl ποιη-θ-έντα 
παρ~ έμου του ταπεινοί! μητροπολίτου παλαιών πατρών... Ύιχος πλ. β', αL 
άγγελικαί>>. το πρώτον τροπάριον : 

Αί άγγελικαt προπορεύεσfJαι δυνάμεις πρΟς ΓεfJσημανfί, του κηδευσαι 
τ1}ν παρfJένον· άπόστολοι παντόfJεν εκ περάτων ά{)ροίσ{)ητε· &πας τε λαΟς 
καl βασιλείς τε, δράμετε σπουδfj, χαρf!. καl φόβφ, πιστώς κράζοντες· εύλο
γημένη σV εν γυναιζί, παρ{}ένε πανάχραντε. 

Έπl τών τεσσάρων τροπαρίων τών α'ίνων 1') άκροστιχlς ΑΒΓ Δ. Περαι
τέρω (φ. 57α) ε!ς προσόμοια στιχηρό: των α'ίνων τi'jς 21 Αυγούστου με&εόρ
τια, η άκροστιχίς : Διονυσίου. 

Φ. 36β, δι' ερυ&ροu μiλαvος : f dι ύπεραγία μου ίl(εοτό}κε βοή{}ησόν 
μοι τψ δούλφ σου Διονυσίφ άρχι·{}ύτn παλαιών πατρών. 

Φ. 49β, Εν τέλει: f dJ ύπεραγία μου fJ{εοτό)κε· δέζαι τΟ μικρδν τουτl 
~ώρον τοiί δουλου σου· ώς τd δύο λεπτd ό υίδς κ(αl) fJ(εό)ς μου τfίς χήρας. 
αμην Διονυσίου παλαι(ώι•) πατρ(ών) f ζμ{}Ψ <1541> α~γούστου ιδ' lν(δι
κτιώνο )ς εν ηj μωιfί του γεροκομιου ι. 

3. (φ. 59β). Μουσικα γυμνάσματα, <'ίνευ επικεφαλίδας. 
4. (φ. 62α). Του dγ(ου ενδόξου... 'Ιωάννου τοίi Θεολόγου, υπομνημα 

της ... κοιμήσεως τijς ... Θεοτόκου. Παρδ: ~Ιωάννου μητροπολίτου Θεσσαλο
νίκης. 

1 Περl της εν λόγφ μονης Γηροκομείου βλ. Σ τ ε φ. Ν. Θ ω μ ο π 0 ύ λ ο υ 
Ίστορία τijς πόλεως Πατρών, εν Ά{}ήναις 1888, σελ. 355, ύ7οσ. 1 · Ι! · -' '" κ.α. ερι της 
ϊδiας ταύτης μονης εχομεν πρΟς δκδοσιν δγγροφα άνέκδοτα. 
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5. (φ. 99α). 'Ακολουiί(α Τιμίου Προδρόμου κλπ. Ιv!ετΟ: το τέλος α{nijς, 
φ. 121α: τέλος ηjς άκολουfJ(ίας), τοV τιμίου κ(αl) άγίου ενδόζου προφήτου 
προδρόμου κ(αl) βαπτιστο'ϋ lωάννου· εν lτει ζ<Ρ' μ'i> < 1531>. σεπτεμβρίου 
ι β. Με&'δ ταύτα: f τίμιε κ( αi) δ. γιε ένδοξε προφί'jτα κ( αi) πρόδρομε χ( ριστο)ύ 

βαπτιστd ίωάν.νη κ( αl.) μάρτυς· βοήfJησό1ι μοι τφ δοϋλφ σου, διονυσίφ τ ψ 

τάλενι κ(αl) άρχιfJ.ύτn παλαιώ11 πατρώv άμ1}1ι. E-MtUς δΕ κατωτέρω: f εγράφη 
παρ~ έμοiί εν τfί εύαγεστάτn μον1j τfίς ύπ( εραγίας) μου fJ( εοτό )κου τijς έπο

vομαζομένης γηροκομι τίσης κ( αl) παμμακαρίστου· είς δόξαν προσκύνησιν 

κ(αl) τιμfιν αvτijς κ(αl) τού τιμ{ου κ(αl) δ.γίου προδρόμου· κ(αl) οί άναγι

νώσκοντες εVχεσ{}ε καμοί :-
6. (φ. 123α). Άκολου{)(α τοίi iίείου κα1 !εροίi νιπτijρος. 

7. (φ. 129β). Π α τ ρ ι άρχο υ Φ ι λ ο {} έ ο υ, Εύχ1] !κετήριος ε!ς 

τ'hν ύπεραγίαν -θ-εοτόκον τοϋ Εύαγγελισμοϋ. 
8. (φ.140α). Γεωργίου, μητροπολίτου Νικομηδείας 

κ α l ρ ή τ ο ρ ο ς 1 Λόγος τfi Ά γίg καl Μεγάλη Παρασκευή είς τΟ <<εlστή
κεισαν παρU τψ σταυρ(ρ τοϋ ~Ιησού η μήτηρ αUτοίί κal η άδελφfι τΊ]ς μητρΟς 
αύτου». ~Άρχ. : πρΟς ύψηλοτάτην fιμίν άναδραμWν ό λόγος περιοπ:ήν, γεγο
νοτέρα σάλπιγγας ήχεί, πρΟς _έαυτδν την Ciπασα1' συγκαλείται κτίσιν ... 

9. (164α). Άκολου&tα τiiς Μ. Παρασκευiiς, (φ. 176α, 235) δ του Μ. 

Σαββάτου επιτάφιος &ρfiνος. 

10. (φ. 216α). Έ π ι φ α ν ί ο υ, έ π ι σ κ ό π ο υ Κ ύ π ρ ο υ, Λόγος 
εlc τfιν ~εόσωμον ταφfιν του Κυρίου. 

- 11. (φ. 284α). Προσόμοια Άvαλήψεως κα\ Πεντηκοστijς. 
Φ. 175β': 1719 ενμινι δκτωβρίου εlς τijς τα{σαιραις εlς τfιν μνήμην 

του έναγίοις πατρός ήμWν ίερο{Jέου έπισκόπου ά{}ηνών έχειροτονίfJηκα έγδ 
ό έλάγχηστος ίερό{}εος ίερομόναχος {}ομόπουλος και η μουν χρόνόν ήκόσιέναν 
καl μ8 έχείροτόνίσε όκVρ μπακράτηος δ.ρχηεπ1]σκοπος δημ·ήτζήάνης 2 είς τΟν 
ναδν τi]ς ύπερευλογήμένης δεσπijνης 1]μWν fJ.εοτόκου τijς όμιαλίτησας s καl 
γράφομεν εlς {}ίμησιν κ(αl) συγχ6ρισαταίμου διατδν κ(ύριο)ν :-

A'L πινακίδες τΊ]ς σταχώσεως &πεσπάσfiησαν παντελώς. ~Εκ τijς νοτίδος, 
τ&ν κηρίων καi τijς πολλiiς χρήσεως ό κiVδιξ ύπέστη φ&οράς, φύλλα τινΟ: 
Εξέπεσαν, άλλα άφέ{}ησαν λευκά, τα γράμματα τών Επιτίτλων~ δι~ Ερυ{}ροϋ 

ι ΤΟ αύτΟ τουτο σημείωμα εtχεν επιχειρήσει ό γράψας να γράψU εν φ. 163β, 
μεταμελη#εl.ς δμως τΟ διέγραψεν εκεϊ. 

2 Περi αυτού βλ. Τάσο ν 'Α{}, Γ ρ ι τ σ όπου λ ο ν, ο:'Επετηρlς Έταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών>, τόμ. Κ' (1950), σελ. 233-234. 
5 Περt τfjς μονfjς βλ. τΟ μελέτημα Τάσο υ • Α{}. Γ ρ ι τ σ οπού λ ο υ, •Η 

παρ& τήv Δημητσάναν μονή Παναγίας της Αlμυαλούς, εν •Α{}ήναις 1947, σσ. 49. 
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μέλανος γεγραμμένα, κατέστησαν €ξίτηλα εν πολλοίς. Χρήσις μέλανος έρυ{}ροu 
Εγένετο καl είς τΟ:ς σημειώσεις, όδηγίας κλπ. 

16. 

Χαρτ. Διαστ. 0,175Χ0,13. Αϊrον ΙΘ'. Φ. 96. 
Χερουβικα διαφόρων συν{}ετών μετ&: τών μουσικών σημείων. ~Εκ δω

ρεiiς Ν ι κ. Α. Κάτζια. 

17. 

Χαρτ. Διαστ. 0,174XO,l19. Α!rον ΙΘ'. Φ. 151. 
"Ακέφαλος. 

ΜουσικΟν βιβλίον, περιέχον δοξαστικά, έω{}ινα καl CJ.λλα τροπάρια. 
Φ. 149α : αύτώ τΟ χαρτl ύπάρχει τσV ~Αναγνώστη Jιfαρκόπσυλου D:πΟ 

χωρίον Δυβομπίσι καl όποιος τΟν χριστιανΟν και D:πίστων iι.γαρηνώ11 ή{}ελε 
ένχιρίσι αύτώ εlναι aφορισμένος κατιραμένος. 

1829 Αvγούστου 12 Λυβομπίσι 
δ γράψας 

Κονσταντίνος l'Y. Δημητρακόπουλος 

Παρεμφερείς σημειώσεις περιέχουν τα φ. 148β καl 151β μετά τινων 
δοκιμίων κονδυλίου. 

Στάχωσις λίαν έπιμελi)ς τοϋ κώδικας, Οστις πορποϋται πλαγίως καl κο
σμείται έπ' dμφοτέρων τών Οψεων των πινακίδων δι' έντύπων παραστάσεων 
έπl rijς βύρσης. 

18. 

Χαρτ. Διαστ. 0,172XO,l13. Αϊrον ΙΘ'. Φ. 127. 
Ά δ 1] λ ο υ, Βιβλίον περl μουσικής. Έν &ρχjj (φ. 1-15, 19β- 28) 

προτάσσεται «άφήγησις προεισοδιώδης περl άρχfjς καl προόδου της μουσι
κfίς» καl (φ. 15β- 19α) «κατάλογος τών διδασκάλων καl μελφδών, κατα
στρω-&εlς ύπΟ Κυρίλλου έπισκόπου Τήνου>>. ~ΑπΟ φ. 29α μουσικijς -&εωρη
τικfjς καl πρακτικilς βιβλία, κεφάλαια χαl παράγραφοι, μετU γυμνασμάτω\• 
μουσικών, σχημάτων καl πινάκων. 

Φ. 127α : Γέγραπτο χειρ! βlβλος, δ.ρχιμανδρiτου Χρυσάνltου i'Ιφρ' §ς 
χρίjσιν fι Γρηγορlου· αωις' Σεπτεμβρlου Ba . 

Κώδιξ μΕ καλαισ8·ησίαν καi μεγίστην έπιμέλειαν γεγραμμένος. ·ο συγ
γραφεlις τοϋ Εργου έκ τών προλεγομένων αύτου αποδεικνύεται γνώστης βαί1Vς 
τοίi iJέματος, παρα{}·έτων πλi]ν τοϋ καταλόγου τών μουσικοδιδασχάλων οϋς 
&νέδειξεν δ χρόνος χαl η)ν σχετικiιν μουσικi)ν βιβλιογραφίαν (φ. 19β). "Εν 
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φ. 12β ή ύποσημείωσις δι~ Ciλλης χειρός: άρμονικd στοιχεία· και π.ερl 
ου{}μών πραγματείαι εξεδό{}·ησωι ύπ.Ο Ι. 111 ε ο υ ρ σ ί ο υ, έν Λουγδοvνφ 
1_616, εΊς 4ον κal ύπδ Μάρκο υ ΔΙ ε ϊ β ο μίου, ύπΟ nlν Επιγραφήν, 
Συγγραφείς Λlουσικοi άρχαίοι, έν ~Αμστελοδάμφ 1654, εΊς 4ον. 

"Η βυρσίνη στάχωσις, φέρουσα εϊς τΟ νώτον χρυσά κοσμήματα, διατη~ 

ρείται καλώς. 

19. 

Χαρτ. Διαστ. 0,19Χ0,135. Atroν ΙΘ'. Φ. 191. 
, Σ , 

Θ ε 0 δώρο υ Γ α ζ η, ΤΟ τέταρτον, i1τοι το υνταχτικον, προσαυ~ 

tη8Εν καl &ναπληρωflΕν εlς φράσιν άπλfjν ... 
- 'Εκ τfις έν φ. 3α προμετωπίδας, τΟ χειρόγραφον βάσιν εlχε τfιν εκδο
σιν Νικήτα Κονταράτου- Λαυρεντίου Χρυσοβελώνη, CΕνετίησιν 1802 Ί κατα 
δΕ τi)ν έν τέλει τοίi lδίου φύλλου σημείωσι~: και γ~γραπται παρ' έμοϋ f(α-
JΙέλου Κατζόρχη τοV έκ Δημητζάνης κατd το αωκ("' ετος. , 

Έν φ. 2αβ προτάσσεται κεφάλαιον «περl τών δασυνομένων φωνηεν-
' " λ β' ' ' <'λ ~ 8' ενοι» των» συντεταγμένον εlς τροπαρια ηχου π . J κατα το «ο ην απο εμ · 

'Ιδο~ 1) άρχή : COμoV, τΟ ίλάσ1Jητι, άμάξι, δ.λυσοJι, δσιος, άλμυρΟς και 
έτοιμος ... 

Φ. 182β : ένταVi}α τέρμα υ]ς καλ1]ς χειρουργίας 

ώς καλΟν εργον χειρός έστι τΟ γράφειJΙ. 

"Εγράφη δε παρ" lμoV Κα~ιέλου γεωργιάδου J(ατζορχοπούλλοv και αϋτη 
τΟ αω{}οv l!τος όκτωμβρίου α1! . 

Φ. 183α τΟ άκόλου-&ον &λφαβητικΟν μαι'ΊητικΟν παράγγελμα : 
ΠορεύiJητι εlς τΟ σχολείον και έd1' έπιiJvμ?]ς σοφίαν και έπιστήμη11, 

έκεί τi;ν l:'χεις. jfε τΟ Α υ] 1, D:ρχ1)ν τijς σοφίας· με τΟ Β τΟ βάfJος· με τΟ 
Γ η)ν γλυκ~τητα· μl:. τΟ Δ π)1ι διδασκαλίαν· με τΟ Ε τηγ έπιστήμην· μέ τΟ Ζ 
τΟν ζιjλον· μf. τΟ Η την ήδονι]ν· μέ τΟ Κ τΟ καύχημα· με τΟ Α η}ν λάμψιν· 
ιιε τΟ jJ υ}ν μελέτην- με τΟ ]\Τ τΟ J.•όημα· μt τΟ Ξ τi1ν ξανΠόμορφο1ι ~Α1Jη-, , , π , -
νa:ν· με τΟ Ο τΟν Ομβρο1ι τijς μελισταλάκτου φιλοσοφίας' με το το πνευμα 

τό δ.γισ 1ι τΟ φωτίζον· μέ τΟ fJ τΟγ ρυΠμΟ1' τώ11 διδασκάλων· με τΟ Σ τf;ν 
συλλογ1)ν τώγ έπιστημών" μ'έ τΟ Τ τΟ τέλος πάσης σοφίας· μέ τΟ Υ τi;ν ύπερ-

1 Βλ. Δ. Σ. Γ κ ί ν η- Β. Γ. Μ έ ξ α, Έλληνι-ι.1) βιβλιογραφία 1800-1863, τόμ. 
Α', ε-... 'Α{}Ίlναις 1939, σελ. 23, clρι·&. 189. 'Ερμηνείαν εlς τΟ τέταρτον κεφάλαιον 
της αlιτης Γραμματικijς του Θ. Γα ζ η εξέδωκεν Ένετίησι τΟ αlιτό έτος, παρ α Πάνq;ι 
Θεοδοσίου τφ εξ 'Ιωαννίνων καΙ.. ό ΔαμασκηνΟς tερομόναχος Δημητζανατος, τρόφιμος 
της ε·ν Δημητζrlνη σχολfις καl οfιτος. ΑVτό&ι, σελ. 19, ιiρι'θ·. 114 . 
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βολην τijς μαΟ1jσεως· με τΟ Φ τΟ φώς· με τΟ Χ η]ν χάριν· με τΟ Ψ την 
φυχή1ι· μS τΟ Ω την Wφέλειαν την μεγάλψι όποV Εχει 1} φιλόσοφός σου φυχ1) 
με τΟ νd 1jξεύρn καl 11d γνωρίζυ τδ1ι πλάστφι της. 

Φ. 183β. 'Ανάλυσις φιλοσοφικού συλλογισμού· φ. 188β περi των ε!δων 
τών έπιστολών- φ. 190α περl rοϋ tί Εστι λογική. 

Φ. 191β : αωι'!' πυωιεφιώJ•ος κι! lτελειώσαμε1ι τη,ι λογικ1jν. 

20. 

Χαρτ. Διαστ. 0,196XO,l23. Α1mν ΙΗ'. Φ. 63. 
Κολοβός. Μαι'!ηματάριον. 

1. (φ. 2α)_ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Τετράστιχα 1αμβικa καl 
ήρωικα είς τα κεφαλαιωδώς ρη\Jέντα έν πάnη τfi παλαιg γραφfi. Γένεσις, εις 
τΟ εξαήμερον Εργον τοϋ ι~εοϋ. 

2. (φ. 34α). τ ο υ α υ τ ο υ, τΟ. αυτά, γεγραμμένα δι' Cίλλης χειρος 
καl έπl χάρτου έκλεκτijς ποιότητος, χρώματος κυανού. 

Φ. 34α : καΙ τόδε πέλει Δα,ιtjλ τοv !!κ Δημητζάνης. 
Τα &ρχικU τών Επιτίτλων καl τοϋ κειμένου έρυftροβαφfi, &λλαχοϋ κερα

μόχροα I] βυσσινοβαφη. Το β' μlρος επιμελέστερον γεγραμμένον. Κατa το 
τέλος έκάστου κεφαλαίου μικραί τινες διακοσμήσεις, παρισrώσαι φύλλα δέν
δρων, πτηνά, μικροUς άγγέλους κ/1π. eH στάχωσις βυρσίνη, καπΧ τΟ:ς πινακί
δας &νενεώ-&η δια χρωματιστού Εξωφύλλου. 

21. 

Χαρτ. Διαστ. 0,187Χ0,132. Α!mν ΙΗ'. Φ. 246. 
~Εξήγησις τών τοϋ Σ υ ν ε σ ίο υ, Επισκόπου Κυρήνης, Επιστολών. 
Kαtd τήv ψαν περίληψις καl σημειώσεις τών έπισrολών διι1 μικρών 

γραμμάτων. Ta πρωτα φύλλα εφ&αρμένα. Στάχωσις δια βύρσης. 

22. 

Χαρτ. Διαστ. 0,185ΧΟ,136. Α!mν ΙΗ'. Φ. 118. 
Μα&ηματάριον, περιέχον τα άκόλου&α : 

1. (φ. 4α). Διάλογοι €λληνικοi χάριν των &ρχαρίων. 
2. (φ. 20α). «Παραδείγματα Γ ε ω ρ γ ίο u Κ ο ρ ε σ σ ίο υ, εlς διά

φορα συ μβαλλό μεν α». 

3. (φ. 43α). Έ π ι κ τ ή τ ο υ σ τ ω ι κ ο ϋ, 'Εγχειρίδιον. 
4. (φ 64α). Έπιστολαί, κατa τi}ν διδασκαλίαν του σοφωτάτου Θ ε ο

φ ί λ ο υ Κ ο ρ υ δ α λ έ ω ς. 

•· 
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5. (φ. 99α). Δ η μ ο φ ί λ ο υ, Έχ των πυθα;ορείων ~πω:. _ 
6. (φ. 103α). Δ η μ ο κ ρ ά τ ο υ ς φ ι λ ο σ ο φ ο υ, Γνωμαι' χρυσαι. 

7. α) (φ. 107α). Ά δ YJ λ ο υ, Ευχη κατανυκτικi} εiς n)v ύπεραγιαν Θεο
τόκον κατ' &1.φάβητον (/!μμετρος). 'Άρχ. : 

'Άχραντε, πανάσπιλε, σεμν1) παρ{/ένε, 

'' '' .Q ' ' λ' βασιι.εα τεςασα, ·υ·εον και ογον ... 

β) (φ. 109α). Όμοία κατανυκτικi} εlς τον Ίησοϋν Χριστόν. 'Άρχ. : 

Άνείκαστε, μακρό{}υμε Χριστέ, σύγγνω{}f μαι, 

βάρος πολV περίκειμαι, κούφισον τοVτο σώτερ ... 

γ) Περl προσκυν1lσεως κατ~ Ερωταπόκρισιν. 

Φύλλα τι νι/. rοϋ κώδικος Εξέπεσαν. 'Άλλα άφέ{}ησαν λευκrί.. Περικάλυμμα 

τοϋ κώδικας φύλλα χειρογράφου ΙΒ' αίcϊJνος. 

23. 

Χαοτ. Διαστ. 0,196ΧΟ,141. Aimv ΙΗ'. Φ. 128. 
Μα~ηματάριον. Περιέχει f1·έματα, κατ& τΟν Λάσκαριν, εlλημμένα Εκ τfις 

&ρχαίας φιλολογίας, οUχ ήττον καl τfις έκκλησιαστικf}ς, πρΟς έφ~ρμογ1)ν 
- ' ' ' ΊJ δ Θ Γα'η Προ-γραμματικών κα.l συντακτικων κανονων, κατα την με ο ον · ~:, · _ 

τάσσεται έρμηνεία άποφfl-εγμάτων τών έπτα σοφών, διΟ: τiiς με{Jόδου της 
ψυχαγωγίας. ~ΑπΟ φ. llOα {tfματα εiς dσκη,σιν τών έπισ~ολι:ων,τύπων, &.~0 
δΕ φ. 118α ι%ματα πρΟς γύμνασιν πρωτοπειρων μα-&ητων, εν ειδει ~ροσευ

χών συντεταγμένα. τα τελευταία &ποτελοϋv τμf1μα του κώδικας παρεν-&εtον 

έπl διαφόρου ποιότητος χάρτου. 

<Η στάχωσις έξηρ{}ρωμένη, α't πινακίδες άνευ έπικάλύμματος. 

24. 

Χαρτ. Διαστ. 0,196Χ0,145. Aimν ΙΘ'. Φ. 162. 
Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Κ α σ τ ό ρ χ η, ~Ακατέργαστοι λόγοι καl σημειcδ

σεις διάφοροι πρΟς κατασκευ1)ν λόγων. 
~Εν τ(ρ παραφύλλcρ μετα τfίς fπιyραφfίς 1'Ί χρονολογία: 1838 έν ~ΑUήναις. 
Ό κωδιξ περιηλ,~εν ε1ς τi}ν Βιβλιο/Jήκην Δημητσάνης ~κ δω~εας Δ; 

Παππούλια. Στάχωσις διU: βύρσης μετ" Επικαλύμματος τών πινακιδων δι 

Εγχρώμου χάρτου ε'ίς σύγχρονον Εποχήν. 
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25. 

Χαρτ. Διαστ. 0,192ΧΟ,143. Α!<Ον ΙΘ'. Φ. 172. 
'Ακέφαλος καl κολοβός. 

ΔιΟ: τiiς με&όδου της ψυχαγωγίας 8ρμηνεία περικοπών : α) Παλ. Δια
ίlήκης· β) !αμβικών τετραστίχων καl ήρωοελεγείων· γ) μύ8ων, περικοπών 
τώv Εύαγγελίων καl Εκκ/,ησιαστιχών ϋμνωv· δ} λόγων Γρηγορίου τοίί Να
ζιανζηνοϋ (περi τών του βίου όδών, Επικηδ. εί; Μ. Βασίλειον, διστίχωv 
Lαμβιχών) · ε) νου1<}·εσιών όσίου Νείλου. 

ca κώδιξ λίαν έφ&αρμένος έχ τfjς νοτίδος, έξηρίtρωμένος. 

26. 

Περγαμηvη Διαστ. 0,171Χ0,124ΧΟ,Ο51. A!r!Jν Ι>"". Φ. 223. 
Εύαγγέλιον τΟ δια τεσσάρων. 
Α' (φ. 4α). Το κατa Ματltαίον. 
Β' (φ. 56α). Το καra Μaρχον. 
Γ' (φ. 93α). ΊΌ κατa Λουκaν. 
Δ' (φ. 157α). Το κατa Ίωάννην. 

Προηγείται έκάστου πίναξ τών κεφαλαίων, όJς έπίσης πολύχρωμος tl 
εΙκων τοϋ οίκείου εύαγγελιστοϋ. Αί εΙκόνες τών Μάρκου καi Λουκα άπέβη
σαv δλως Εξίτηλοι. Τοϋ ΜατίJαίου διατησείται χαλώς τΟ πρόσωπον. "Η εlκΟΟν 
τοϋ ~Ιωάννου έχπεσοϋσα &ντιχατεστά&η δι~ Cίλλης έπl φύλλου έκ χάρτου κοι
νοϋ άτέχVΟU. τα ·φύλλα dφ~ ών Ciρχεtαι εκαστον εlΙαγγέ/ιιον ΚΟσμουνται έν 
&ρχfi διa φ&λων, κλάδων, μίσχων χαl πτηνών λίαν έπιτυχώς. 'Ο βιβλιογρά· 
φος κατc~ η)ν Επικρατούσαν συνή-θ·ειαν τiϊς έποχΎjς του μιμείται μετ~ έπιτυ~ 
χίας γραφην ΙΒ' αlώνος. Έν τfi Civω καi κάτω Q)g καi πλαγίως έσημείωσε 
δι' έρυ-&ρών γραμμάτων καl χρυσών έπιτίτλων κεφάλαια πρΟς άνεύρεσΙ-ν τών 
κατα Κ-υριαχUς άναγινωσκομένων Ευαγγελίων, ένιαχοϋ δf- καl κεφαλαιώδη 
χρυσά ώραία γράμματα 8γραψεν. Είς έχάστην σε/.ίΩα στίχοι 22 εlς Εκτασιν 
Ο, 11 ίiψος, 0,076 πλάrος. Ta φ. 202- 223 έχ τών ιiστέρων έκ χάρτου κο ι· 
νου, περιέχουν εύρετήριον tών Εύαγyελίων : <<συναξάριοv συν -Β(ε)ψ τών 
Εύαγγελίων του Ο.λου χρόνου>>, &ρχόμενον δπΟ τfiς ΚυρωκΎjς τοϋ Πάσχα\ 
παραπέμπει εLς τα οlκεία κεφάλαια. 

ΚατCι η)ν &ρί-&μησιv τοU κώδικος παρατηρούνται &βλεπτliματα, π.χ. τΟ 
φ. 78 >iριίlμ>]ilη δίς, το μεταξ\J του φ. 196- 197 &φέ8η <'iνευ άρι{Ιμήσεως. 
Διατ1iρησις του κώδικας &ρίστη. Στάχωσις νεωτέρα, βυρσί\'η. Κατ& σημείω
σιν έπl τοϋ φ. lα τοίί &οιδίμου διδασκάλου της ΣχοΗjς Δημητσάνης clερω
νύμου Βογιατζη, τιi 7 Μαίου 1877, ό χ{ίJδιξ προέρχεται έκ δωρεάς τοϋ Καλ
λινίκου Καστόρχη. 

. - c'φων κωδίκων της Βιβλια&ήκης της Σχολής Δημητσάνης 205 Καταλογος των χειρογρ J. • • 

Ί' , ~ ' ατα ι Έν τέλει τών τριών πρώτων Ε\Jαγγε .ι ων τα ε πι γραμμ 

Φ. 2α, έν τέλει του κατcl Ματ{tαίον εύρετηρίου : 

•ο ποl1' τελώJιης καl σχολάζων τοϊς [φόροις) 
ΕVαγ;ελιση)ς γίJγ δέδεικται προφόρ( ος) 
Νlατffαίος ό κράτιστος ό ffεηγόρος-

η)ν του λόγου γdρ σαρκικ1)J' έJΙδημίαJJ 

κα{}ιατορεϊ τε καt σαφWς διαγράφει. 

φ. 55α, εlς τΟν Μάρκον : 

Πέτρου μυη{}ε/ς τοίς άπορρ1}το~ς } .. ό~οις 
τιjν τοi! {}εοV κέJιωσΟ' εlς βροτων φυαιγι 

Αν ή τΟ διπλούν ών 1Jεά1'( {J.ρωπ)ος φέρει ι 

τα~τηγ καΟεξJjς συντίiJηοι παναόφως 
, .Q ' ό δευτερεύωJι Λiiiρκος εν υεογραφοις. 

Φ. 92α, εlς τΟν Λουχάν : 

[Τ)ρίτος δ8 Aovκiiς ρητορεύ~ι μειζ~νω~ 
[τJοϋ μέχρις ήμWJ' μετριωffεγτος λο_γου 

[;]1}1' :rιαιδικ1]ν αϋξησιιι εlτα και ;ιιεσην 
[κ)αl η}ν τελείαγ τfjς {)εώ~εως χαροι' ι 
[ΠαV)λο1' γdρ t'σχε τεχJ'f.ΚΟ1' παιδοτριβηJ. 

27. 

21 ο 143χο 069 Α!<Ον Ι'ϊ'. Φ. 278. Περγαμηνi} Διαστ. Ο, Χ , ' '· 
ΚαινiJ Διαι~ήκη 
Α' (φ. Sα). Το κατa Ματltαίοv. 

Β' (φ. 50α). ΊΌ κατa Μaρκον. 

Γ' (φ. 79α). Το κατa Λουκι'iν. 

Δ' (φ. 118α). Το κατa Ίωάννην. 

Ε' ( φ. 148α). Πράξεις 'Αποστόλων. , 
'1' (φ. l86α). ΊακόJβου, ΚαDολικ>'ι έπιστολη. 

ι Βλ. 'Α{}. Κομίνη, ΣυναγωylΊ επιγραμμάτων είς τοUς τέσσαρας κυαγγελι

στάς ο:'Επετηρlς Έταιρείας Βυζαντι'\•ών 
' ' δ' 268, 7, 271, 4_, Εκ παλαιοτερων κω ικων. 

Δαβiδ τοίί Παφλαγόνας. 

Σπουδώ'\'». τόμ. ΚΑ' (1951), σελ. 264, 4, 
τα έπιγρciμματα πι-&αν&ς είναι Νικ11τα 
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Ζ' (φ. 19Οα). Πέτρου, 'Επιστο),η πρώτη. 
Η' (φ. 196β). 'Ιωάννου, 'Επιστολ1] πρώτη. 
Θ' (φ. 200β). 'Ιωάννου, 'Επιστολη δευτέρα. 
Ι' (φ. 201α). Ίωάννοu, Καl!ολικi) ~πιστολη β'. 
ΙΑ' (φ. 201). Ίούδα, Καl!ολιχη ~πιστολή. 
ΙΒ' (φ. 202β). Παύλου, Πρόλογος προτασσόμενος τijς βίβλου. 
ΙΓ' (φ. 208β). Παύλου, 'Επιστολαί : α) προς Ρωμαίους· β) Α' προς 

Κορινθίους (φ. 224β)· γ) Β' προς ΚορινiJίους (φ. 232β)' δ) Γαλάτας (φ. 
(242α)· ε) Έφεσίους (φ. 246β)· ς) Φιλιππησίοuς (250β) ζ) Κολοσσαείς (φ. 
254α)· η) Α' Θεσσα)ωνικείς (φ. 257α)· ii) Β' Θεσσα).ονιχείς (φ. 260β)· ι) 
Α' Τιμό&εοv (φ. 262α)' ια) Β' Τιμό&εον (φ. 265β) ιβ) Τίτον (φ. 268α)' 
ιγ) Φιλήμονα (φ. 269β)· ιδ) 'Εβραίους (φ. 27Οβ). 

Φ. 6α, φ. 278β δοκίμια κονδυλίου. 
Φ. lα: ~Εξεβι}καμεν κ(αl) ιjμείς άπδ .τd αφιδ lνδ{ικrιώνος) β' μαtφ 

κ' κ ετεληοfJη ο π(αρ)Wν πατρι(αρχικδςJ κ(αl τουπιτο χω σπιμας ηj αυτn 
>jμέρ~ ήτοι κ' i!τελιο{}η κ(α!) ή μαρουδιd δμίως κ(α!) δ Ιωρ τ(ής) 
κακτιο ερ κ( α!) δ Γιαν(νης ;) 

Φ. 6β: αφιδ μαtφ έδιέβην ο βαρητ aπδ τ(ι)ν) l!γρι(πον) εlς τδ μετ(6)
χ(ιον). 

·ο κώδιξ διατηρεί καλώς στάχωσι ν Εκ βύρσης, διακοσμουμένηv κ α τα τας 
1rινακίδας UπΟ Εντύπων παραστάσεων τοϋ 'Εσταυρωμένου καl του Μυστικοϋ 
Δείπνου, πλαισιουμένων ί1πι\ ρόμβων. "Εγχρωμος γλυφ-fι τονίζει τ}Jv παρά
στασι\•, ΕντΟς τεσσάρων δε μικρ(ίJν τριγώνων &πεικονίζονται οί Ευαγγελισταl 
μετα τών σημάτων των, είς τΟ νώrον δΕ κοσμ1lματα χρυσά έίιικοειδij καl Clν-&η. 
Έκ τών ilηλυκωτήρωv, δι" ι:bv ΕπορποUtο ό κώδιξ, Εξέπεσαν οί ιμάντες, Φύλλα 
ηνα συνεσταχωμένα καl περιληφ{rέντα είς η)ν παλαιdν κατα φύλλα &ρί{}μη
σιν είναι Εκ χάρτου. Έκ τών τεσσάρων όλοσελίδων είκόνων τών Εύαγγελι
σrών, δι" ώv Εκοσμείτο δ κάιδιξ, f:χουν &πομείνει ό Ματίtαίος (φ. 7β) καl δ 
Λουκάς (φ. 78β), /ξέπεσε δε το φ. 117 lφ' ov ό 'Ιωάννης καi το μεταξu 
49- 50 φύλλον το περιέχον τον Μiiρκον. "Εγραψαv δύο χείρες, διιi διαφό
ρου μέλανος καl γραμμάτων μεγαλυτέρων η μικροτέρων (στίχοι Εν Εκάστη 
σελίδι 30-34 τijς πρώτης, 30 - 31 τijς δευτέρας, πλάτ. 4\ας 0,028-0,037 μ.) 
μετα η άνευ Ερυ&ροβαφών &ρι{}·μήσεων τών κεφαλαίων καl Επιτίτλωv. Γενι
κον χαρακτηριστικον των βιβλιοyρciφων ii μίμησις γραφijς ΙΒ' αt&νος. 

28. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205Χ0,16. Αtων ΙΘ'. Φ. 82. 

Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ Κ αστό ρ χ η, Λόγοι εtς τaς Κυριακaς τijς Μ. Τεσ
σαρακοστfίς. Τα πρώτα φύλλα λίαν Εφ\Jαρμfνα. Στάχωσις βυρσίνη καστανό
χρους, άλλα ό κ&διξ τιλφόβρωτος. 

' 207 • 'φων κωδίκω'\' της Βιβλιο{tψ~ης τijς Σχολiϊς ΔημηΜανης l{ατάλογος τω'\' χειρογρα 

29. 

ο 134 Αtων ΙΗΌ Φ. 149. Χαρτ. Διασ 0,18Χ ' · 

'Ακέφαλος- κολβο~ο_:; 'Ι ά κ Λόγος προς μοvαχοuς &ρχαρίους, μετα· 
1. (φ. 1α). Ά 'α , σ α ά'Όυ τοϋ ΣτουΜτου. "Αρχ. : 'Αδελφο! καΙ 

φοασ-&εlς παρd: Διονυι>ιου ιερομον χ ; ., <: ~ββδ.ς 'Ισαάκ ... 
.. ~ ' ' λ' και τε ... παοαγγελιες εγραψεν ο α πατέρες, αυτα τα ογια " ., ' ~:: ' εLς τiιν fνδο~ον μετάστασιν 

2. (φ. 3α). Ά δ ή λ ο υ, Λογος πανηγΊ•ρικος -
τfjς &ειπαρ&ένου 8-εομήτορος. 

3. (φ. 10α). Περl εξομολο;ήσεως. Κ Πόλε ω ς, 'Εκ τiiς προς 
4 (φ 17α 142α). φ ω τ ι ο υ, π α τ ρ. 

. ,· " ' ~ λ- . ί Εστιν Sργοv Uρχοντος. ; 
Μιχαfιλ τον αρχοvτα ~πιστο ης 'r τ~ - αι παραινετικαl δίστιχοι, &ς μετηνεγ· 

• ( 49α) Κ α τ ω ν ο ς, νωμ ' Πλ 'δ 
t>. φ. '. - , , ctfηνίδα διάλεκτο ν Μάξιμος ο ανου ιος. κεν Εκ τijς λατινίδος φωνης εις την ε'' 

6 ( 57 α). Έπικτήτου ~γχειρίδιον. _ , , 
. φ. Σ , ψυχαγωγικωc ερμηνευομενη. 7 ( 69α) Σ ο φ ί α ε ι ρ α χ, ' ' 
. φ. . ' Νείλο υ τ ο υ ό σ ίο υ, Νουftεσιαι. 

8. (φ. 85α, 122α).' , ii τοϋ Γαυρίου "Ελληνος τετράστιχα, περl 
9. (φ. 93α). Έξηyησεις εις τ 

~ ' ' λι&ίνου λέοντος. 1 ανΗρωπου και ι ; , , "Ο ή ρ 
0 
υ Βατραχομυιομαχιαν. 

10 (φ 108α) Έξηγησεις εις την μ ' • - 'Αββii . 4ό . Εί;λ φαν τέλος αί έξηγt}σεις τών παραι,ι·ε~εων τ~υ "' 
Φ. ; ~ . ~βΖ < 1799> Sτει ~lavJ'ίov κςη' τφ δε τω1' καλων εργων Νείλου ε1ι τω αψ·ι -

Λ - ~( )ώ !fστω κλέος μέγα. 'λλ συντε .εστη , ε ' " ; ) I Ή ;χωσις α.ί πι\•ακίδες καί τι να φυ α 
Φύλλα ίκανr't αφεΗ·ησαν ~ευκα. στα ' 

Ολως fξέπεσαν. 

30. 

Διασr Ο 185Χ0,137. Α!Ο>ν ΙΘ'. Φ. 167. , -Χαρτ. - . ' , • U. του φ ω τ ίο υ, πατρ. ΚΠόλεως, εκ της 
1. (φ. 1α). -Ε,ξηγησιςΒ εις τ) , επιστολiiς κεφάλαια· τί εστιν Εργσν ' Μ . Ίlλ τΟν άρχοντα ου ,γαριας - ; 

προς ιχα ~ "Αο- . ώ Δ-Jιχαfιλ, πJ•ευματικδγ τέκνοvι γεννημα άρχοvτο;. Ψυχαγωγικως. _χ. · • 
, ~ ; I 1jμέτερον, ει.ιικον μου ... . 

, - , , , τ&ν διαφόρων αiιτών έκδόσεων βλ. C h. ι Περt τών τοϋ Φωτιου Βπιστολω\. και •r , τη-ς Βuζαντηνης λογοτεχνίας, 
( , Γ Σωτηριαδου) στορια , κι·unιbaclιer μεταφρ, · , ' λ-) σελ 232-233. ·π Βιβλιοf}ήκη 

τόμ. Β', έν Ά<&ή,·αις 1900 (ΒιβλιΟ?ΊiΚ~Ί Μαρ1c:σ η '- Φ~τίου μίαν εν Λονδίνφ 1651 
, δ, , δ • ις των επιστο ,ων του • , 

864 
Δημητσάνης κατεχει υο εκ οσε , Ν Βολε' τtα έν Λονδινφ 1 , . . ι· I • I αν Ίωαννου . ' ' 
ex officina Rogerι Danιe ιs και ετερ , 4 Κατ' έμη' ν γνώμη ν, ή έξηγησις 

, 4 · Ιγ 3560 εις ον. ύπΟ έπίσημα Ιγ 3555 εις ον και • , - δ δ σκάλου Δανιηλ Γεωργοπούλοu. 
τοίί παρόντος χειρογράφου εγένετο υπο του ι α 
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2. (φ. 105α). 'Ανάπτυξις, )]τοι 1ξ>]γησις fiς τi]ν Ά ν τ ω ν ίο υ τ ο ϋ 
Β υ ζ α ν t ίο υ Χρηστοήftειαν. 'Άρχ. : "Η λογική, ή &'19-άJΙατος καl νοερd 
ψvχf] εlναι πρiiγμα τιμαλφέστατον, {}ειότατον, μέγα ... 1, 

Φ. 104α: Τέλος κ(α)τ(d) τη,. aρχι)ν τοv δεκεμβρiου τοv δ.γiου Νικο
λάου κατd αωδο:v έτος. 

Φ. 167α. Ό βιβλιογράφος η κτίτωρ τοϋ κώδικος σuνέ1Jεσε ταϋτα τa 
τροπάρια. 

Ίiχ. Γ' : "Ο οvραι•ον τοίς Ο.στροις 
Τοϋτο τΟ παρόν βιβλίον πέλει εμού Δημητρίου· ό τοίνωι τούτο συλήσας, 

1ivεv τοϋ {}ελfιματός μου, νd Ονομάζεται κλέπτης, έμli τοVτ' dφαιρέσας. 
cy πέρποτε δ' αVDις χαρδJ έν τfΊ τούτου ε{,ορέσει και τ(η, φανερώσαντά 

μαι τΟν τούτ' δ.φαιρέσαντά με έν τ(j) τώιι φfλων αVJιτάττω χορψ καl τώ1ι 
εlινουστάτων. 

Χαίρε aL' όποV τΟ πάρnς ώαdν όποiι iλl τΟ διαβάζης κ&γW τοVμπαλιν 
λυποfJμαι, ώσdν όποiι τΟ ύστεροVμαι. 

F.iς τας εκ χάρτου πινακίδας, Επικεκαλυμμένας ύφάσματι, προσετέ-&-ησαν 
εγγραφα παλαια δίκην παραφύλλων, Εξ ών εν &ναφερόμενον εlς τ1lν Σχολfιν 
Δημητσάνης περιέχει Ενδιαφέροντα αUτην πράγματα. 

31. 

Χαρτ. Διαστ. 0,185ΧΟ,133. AiOJν ΙΘ". Φ. 252. 

1. (φ. 2α). Ά 1J α ν α σ ί ο υ Ψ α λ ί δ α, Λογικi] καΙ μεταφυσική' : 
α) περl φιλοσοφίας εν γένει· β) πεul μεταφυσικijς (φ. 63α)• γ) περl κοσμο
λογίας γενικώς (φ. 96α)" δ) πνευματολογία (φ. 114α), η τi]ν λογικήν, ψuχο
).ογίαν καΙ φυσικi]ν 11εολογίαν περιέχουσα· ε) μεταφυσικfι (φ. 134α). 

2. (φ. 158α). Πρακτικijς φιλοσοφίας στοιχεία, τ ο ϋ [δ ίο υ. Εlς τρία 
μέρη : α) στοιχεία πρακτ. φιλοσοφίας· β) στοιχεία το.g φυσικοϋ δικαιώμα~ 
τος (φ. 174β)· γ) κυρίως 1\i!ικ1) (φ. 196β). 

Φ. 2α: αωκζ' ~Οκτωβρί(ου) :χε' έ1' J(ερκύρq., μεft~ δ τΟ Ονομα f(. 
Καστ6ρχη. 

Άρίi!μησις παλαιοτέρα κατa σελίδας 1λλιπ>]ς. Στάχωσις τών καi!' >1μiiς 
χρόνων, 

1 ΠερL τών έκδόσεω\' της Χρηστοη-θ·είας βλ. Π ε ρ. Γ. Ζ ε ρ λ έ "ι' τ ο υ, Προσ-&η
και εtς τα περi Άντωνίοu του Βu~αντίοu, «Δελτίον 'Ιστορικης καl 'Ε#νολογικης 
Έταιρείσ.ς», τόμ. Ζ' (1910 -1918), σελ. 472 κέξ. 

2 ΤΟ έργον τοϋτο του Ά{}αν. Ψαλίδα συγκαταλέγεται μεταξU τών &νεκδότων 
του &νδρός, Περi. τούτου βλ, πρόσφατο ν μελέτη ν του σu\•αδέλφοu Λ. Ι. Β ρ α ν ο ύ
σ η, Ά-&ανάσιος Ψαλίδας, ό διδάσκαλος του Γένους, δ πατριώτης, ό πολιτικός, ό 
αγωνιστής, <Ήπειρωτικ1) Έστία», τόμ, Α' (1952), σελ. 331 κέξ. (καt ιδιαιτέρως}. 
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32. 

Χαρτ. Διαστ. Ο, 195Χ0,14. Αtων ΙΘ". Φ. 72 ο _ , 
- Τη-~, μετa Μiiρκον βασιλείας ιστοριων βιβλια (φ. 4α). Ή ρ ω δ ι α ν ο υ, 

τέσσαρα. _ - , - - ' Δημητζάνης 1828 
1 7" ρδν Vπάρ(χει) κα{ εiJιαι της σχοι.ης τοις εκ 
α : ο πα • ' - "" Δ ν η- δημη-• • Μ _Q' οι • καi τόδε προσετέfJη συν τοις αι.ι.οις ιαμα τ δεκεβριου α . ευ ο . · 

τζαγαίου. ~ έ 
Φ. 3α : Καί τόδε δαι·ι1)λ μοvαχοV :χαl ύποδιακόιιου τοV καταγομενου κ 

njς δημητζάνας. 

33. 

Δ Ο 19 χο.147. Αtων ΙΘ". Φ. 169. • Χαρr. ιαστ. • _ ' ' - c ωοελεγειων 
1 ( . 1α). ΈiΞ>\γησις τών [αμβικων τετραστιχων και_ των ηρ• ' -

. ~ Π. δ ρ ό •ι ο υ Εiς τa κεφαλαιωδως ρηi!εντα εν ττι Θεοδωρου ρο ' ' 

Παλαιii Γραφiί. • - ο • Γ γ 
0 
ρ ί ο υ 

2 - ( 66 ) ΈΕηγήσει· ε!ς τi]ν τραγωδιαν του αγιου ρ η, ' ' 
. φ. α · - '=' - "Α , . ω ακοοατα, 

- Θ ε ο λ ό γ ο υ, ΧριστΟς πάσχων, ψυχαγωγιχ~ς. ~Χ· . '.,_'' 
τ ο υ ~ , • {} εις ι•λιχεσαι να κι.υnς, .ο • ' δη' βούλεσαι &γαπιiς, οοεγεσαι, επι υμ , ι μηu·ητα, επει ' "' 

Ο.κούυς, ένωτίζεσαι... , {t , ΚατCι Φιλίπ-
3. (φ. 92α). 'Εξήγησις εiς λογους Δ η μ ο σ ε ν ο υ ς, 

που πρώτον. , 
4. (φ. 144α). 'Εξήγησις Κ~ τ".' ν ο ς ~ ω μ α Ό-ο υ, 

' δ"σ ιχοι ωο ς μετη' νεν;tεV εκ της λαtινιδσς cpω'\ ης ... νcτικαι ι τ , ι 

Γνώμαι παραι

Μάξιμος ό Πλα-

νούδιος. ζ • ψ, • λη 
φ 1 . 'Εκ τών τοiί Σταματίου δημητ αναιου α ρ~ υ , , 

. α. . "δ φ ")) τι να &φε1Jησαν , , λύμματσς τών πιναχι ων. υ' ,α Στάχωσις ανευ περικα , ψ ω ίαν 
λευκά. Δύο έν &ρϊ..ίi παράφυλλα Εκ χειρογράφου περιεχσντσς υχαγ γ 

&ρχαίου κειμένου. 

34. 

Χα τ Διαστ. 0,193Χ0,147. Αtων ΙΘ". Φ. 61. - . • 
ρ . ' Σ ρ α" φ η Κ υδωνιέως, «Γραμματικης βιβλιον δ ευ· 

Γρηγοριου α • {j' ' " ι τΟ περl συνtάΕεως τών όχτω του λόγου μερών, φιλοπο~η :v παρ~ 
τερσν, ητο ' ,- - νεσ/αίας τfις αύτοϋ πατρίδος και των παρ 
τσϋ σσφολογιωτατου ... χαριν της I ' , , Εν ύπΟ έμοϋ 
αύτψ παιδείας ενεκα φσιτώντων &λλοδαπών νεων και αν:ιγραφ ' 20 ~ 

• Κ ) "ζ Δ ητζαναίου 1831 Ιανουαριου εν Γεωργίου Δημητριου ατε ιου ου, _η μ '' ~λ κυ ίου 
Δημητζάν!] αωλα"' σχολαρχοϋντος του σοφολογιωτατου διδασχα ου ρ 

-) ., ~ ' η>> Δανι)jλ Γεωργοπούλου Ζυγ(οβιστινου ' αυτη εγρα~ . - - ' ους 
Φ. lα: ~Αρχίσαμεν την παροϋσαν γραμματικην του συντακτικου μερ 

' Π~ΥΔΩΝ "Ετc; ΚΒ' tι ΕΠΕΤΗΡΙ~ ETAIPEIA~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩ-Ν ~ 
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τfl κη' τοϋ Άπριλίου ήμέρα τρίτη 1831, σχολαρχοϋντος τοϋ σοφολογιωτάτου 
κυρίου διδασκάλου Δανι>)λ Γεωργοπούλου έν Δημητζάν17. Με{}' δ διι\ μολυ· 
βδίδος : rι)ν έτελειώσαμεν rι)ν 16 9βρiου 1831 >)μέρα Δευτέρα, 

Φ. 61β : Κα1 τ6δε πέλει κτijμα lμov Γ. Δ. Κατελούζου κα1 a••τiγραψα 
αύτδ 20 ~Ιανουαρίου μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1831. 

Στάχωσις δια βύρσης στερεά. ΤΟ Επl των πινακίδων έπικάλυμμα χάρ
της ροδόχρους. 

35. 

Χαρτ. Διαστ. 0,20Χ0,142. Αίοον !Η'. Φ. 56. 
Μα&ηματάριον. 

1. (φ. 2α), Συμμαι~ητών διάλογος περl εiJτυχίας. 
2. (φ. Sα). Ά ν τ ω ν ίο υ τ ο υ Β υ ζ α ν τ ίο υ, Χρηστοή&εια. 
3. (φ. 34α). Λεξιλόγιον δυσκόλων λέξεων. 
4. (φ. 40α). Νείλο υ ε π ι σ κ ό π ο υ, Νου&εσίαι κατ' &λφάβητον. 
5. (φ. 48α). Διάλογοι έλληνικοl τών &ρχαρίων. 
Φ. 45β: Παρακαλώ πάντας, προσέχετε τοίς εlρημέγοις. Τέλος τών 

παραιγέσεωγ τοV άγlου Νεlλου· τψ δε 19'εijJ δόtα· αψο1Ψ κατd μfjνα Μάρ
τιον lν τfί Πάργn. 

Άγάπι(ος) Πε(λοποννήσιος). 

Στάχωσις &π:λfi βυρσίνη. Φύλλα /LxαvcX λευκά. Τα τελευταία τού κd')δικσς 
έκ τfjς νοτίδος πλήρως διαπεποτισμένα. 

36. 

Χαρτ. Διαστ. 0,199Χ0,143. Αίοον ΙΘ'. Φ. 204. 
~Ακέφαλος. 

Μα-θ·ηματάριον. τα κυριώτερα τών περιεχομένων. 
1. (φ. lα). •Ερμηνεία &ποψθ-εγμάτων καl τετραστίχων 1 ψυχαγωγικά'>ς. 
2. (Φ. 20α). Ά γ α π η τ ο υ δ ι α κ όνο υ, 'Έκ&εσις κεφαλαίων παραι· 

νετικών, f]τις παρ' "Έλλησι Βασιλιχfι Ονομάζεται σχέδη, ψυχαγωγικώς. 
3. (φ. 40α). Λ α σκάρε ω ς, Είς τον "Ομηρον ραψφδία Α, Β. 
4. (φ. 64α). Θ ε μ ι σ τ ίο υ, Λόγοι καl εξήγησις αiJτών : α) περl τijς 

φιληκοtας του βασιλέως' β) περi φιλοσοφίας προτρεπτικ(Jς rίς τους Ν ικα
μηδείς. 

Φ. 72β : Τέλος τών τοv Θεμιστiου λ6γων . .. αωε Φευρ. γ' lν Δη μη : 
Φ. 109β: 'Έδωσα δώρον τaς τοv Θεμιστίου lξηγήσεις τοv Σταμάτη 

κατd τΟ αωεον l!τος τjj Φεβρουαρίοv τρίτη καl έστω είς έν{}ύμησο,, τοίί τdς 
έδωσα διd νd μοV τΟ άντιπληρώσn μετd την φυγfιν αύτοϋ. 
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5. (φ. llOα). 'Εξήγησις είς Φ ω κ υ λ ί δ ο υ &παν το νου&ετικον 

ποίημα. 
6. (φ. 122β). Έξ1]γησις είς τi.ι γνωμικa ελεγεία Σ όλων ο ς τού νομο· 

{)·έτου. 

7. (φ. 130α). 'Εξήγησις των έλεγειακών γνωμών καl παραινέσεων 

Θ ε ό γ ν ι δ ο ς τού Μεγαρέως. 
φ, 152β : εlλ1}φασι τέρμα καl αf πρΟς τΟν Κ ύρνον τοϋ ποιητοϋ Θεό

γνιδος τοϋ !Jfεγαρέως γνώμαι, τψ δ8 fJεός (sic) κλέος μέγα. Έτελειώ{}η 
α~τό ύπ' έμοv Μω•ου>)λου 1805 Mαt·ov 6 >)μέρα Σαββάτο. 

9. (φ. !54α). Έξ1]γησις παρακλητικού κανόνος εlς ύπεραγίαν Θεοτόκον 

τοίi Θ ε ο σ τ η ρ ί κ τ ο υ μοναχοϋ. 

10. (φ. 162α). 'Εξήγησις ε!ς το τού Ί-1 ρ ω δ ι α ν ο ϋ Α' βιβλίον τών 

ίστοοιών τfjς μετU Μdρχον βασιλείας. 
Ί1. (φ. 178α). 'Εξήγησις εlς τiιν προς ΕiJτρόπιον, εiJvούχον, πατρίκιον 

καl ϋπατον όμιλίαν ~rω. τοϋ Χ ρ υ σ οστό μ ο υ. 
Φ. 202β : 'Εκ τώ1• τοv Σταμάτη Ψαρούλη. 
~σ κώδιξ &πηρτίσθ-η διr! τfις σταχώσεως τετραδίων Επl μέρους. Αί πι να~ 

κίδες άνευ περικαλύμματος. 

37. 

Χαρτ. Διαστ. 0,203Χ0,154. Αlοον ΙΖ'. Φ. 76. 
'Ακέφαλος, κολοβός. 

1. (φ. 1α). Ποικίλη iJ·εολογικiι ϋλη, i]τοι περl πίστεως, έρμηνεία τού 

συμβόλου τiiς πίστεως, λόγοι εlς διαφόρους έορτaς (Κυριακ1]ν τijς Όρ&οδο-

ξίας, Μεταμόρφωσιν, Ε~αγγελισμον κλπ.). , 
2. (φ. 48α). Π α ν τ ο λέοντος π ρ ε σ β υ τ ε ρ ο υ, Λόγοι είς τiιν 

CΎψωσιν του Στriυρου. 

3. (φ. 51α). Σ ω φ ρ ο ν ίο υ, πατρ. <Ιεροσολύμων, Λόγος δμοιος. 

4. (φ. 55α). Ί ω ά ν ν ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ, Λόγοι εlς Πiτρον καl 

Ή λίαν. 
5. (φ. 65α). 'Άλλοι τιvες λόγοι είς διαφόρους έορτάς. 

6. (φ. 71α). <Ερμηνεία λέξεων κα\ φράσεων, δείγματα έπιστολώ,ν καl 

περl τού πώς χρfι συvτάσσειν τclς έπιστολάς. 

Στάχωσις έξηρ&ρωμένη. 

38. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205Χ0,15. Αίοον ΙΘ'. Φ. 232. 
1. (φ. !α). ΣημειόJματα εκ τού β' καl γ' τόμου τού Κ υ ρ ί λ λ ο υ 

'Αλεξανδρείας προς τοuς Προφήτας καl τi1ν Κ. Δια&ήκηv. 
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2. (φ. 177α). Σημειώματα ΕΚ του Ζ' τόμου του χ ρ υ σ οστό μ ο υ. 
3. (φ. 205α). 'Ομοίως ΕΚ τών του Ο l χ ο υ μ ε ν ίο υ. 
4. (φ. 215α). 'Ομοίως Εκ τών Ά μ φ ι λ ο χ ίο υ, Θ ε ο φ υ λ ά κ τ ο υ. 
5. (φ. 218α). Πόθεν ο1 Ιiνitρωποι το κατ' &ρχaς τοvς 1]χους ε.3ρον. 
Φ. lα. Σημειωματάριον Μ α κ α ρ ίο υ ίερομονάχου Χριστιανόπλου, 

τοϋ καl 1\ίαριδάκη, τού Κρητός ι. 

Φ. 16β : AVτot οί στίχοι εlναι γραμμένοι είς τ-f;1• κόκκο•η κολόνα 1 όποV 
είς τΎ;ν Κωνσταντινούπολιν εύρίσκεται όρfJ-η στημένη 

ΚΙΟΝΑ ΤΕΊ'ΡΑΠΛΕΥΡΟΝ ΑΕΙ ΧΘΟΝΙ 
ΚΕΙΜΕ ΜΟΝ' ΑΧΘΟΣ ΜΟΥΝΟΣ Α 
ΝΑΣΤΗΣΑΙ ΘΕΥΔΟΣΙΟΣ ΒΑ-

ΣΙΛΕΥ Ε 1]γουν 

Κλ~ • ' I ' ' ~ ' ο ονα ειμαι τετραγω1ιος και κειτομαι παντοτε εις την γij1' Ι!να μόν01, 

βάρος, τf;ν όποίαν έμένα μέ έστησεν όρfHJJ' μόνος ό Θεοδόσιος βασιλεύς. 

Και εύ{}-lις περαιτέρω : 

Το παρόν aξι6λuγο>• βιβλiον aφιερώ ηj ΈλληνικJ) ΣχολΠ Δημητζά,•ης 
Τιj 14 Α~γούστφ 1864 eι• Ά~ή,.αις 

/ ~ο Φ~9·ιώτιδος Καλλίνικος. 

39. 

Χαρτ. Διαστ. 0,215ΧΟ,155. Αlι1ν ΙΗ'. Φ. 268. 
'Ακέφαλος. 

Μαitηματάριοv, περιέχον τa &κόλουθα διiι τijς μεθόδου τijς ψυχαγω
γίας έρμηνευόμενα : 

1. (φ. 2α). [Μ ε γ. Β α σ ι λείο υ], Λόγος κατa τών δργιζομένωv. 
2. (φ. 17α). [Τ ο υ α t τ ο u], Λόγος εlς το «καfJελώ μου τι\ς &πο

&ποftήκας>>. 

3. (φ. 32α). [Τ ο υ α u τ ο υ], Λόγος ε!ς το «πρόσεχε σεαυτψ». 
4. (φ. 50α). [Τ ο υ α t τ ο υ], Λόγος προς τοiις νέους, οπως li.ν ΕΚ τώv 

έλληνικών ΟΟφελοίντο λόγων, παραίνεσις. 

1 Πρόκειται περi τοϋ μητροπολίτου Χριστιανουπόλsως Μακαρίου, άδελφού τοίί 
οLκουμενικοϋ πατριάρχου Θεοδοσίου Β', περl τού όποίοu λογίου καi συγγραφέως 
Οντος βλ. πρΟς τΟ παρΟν Κ. Ν. Σ ά {}α, Νεοελληνικη Φιλολογiα, σελ. 601. Πλείονα 
περL τοϋ δ.νδρΟς έν τψ π:αρασκεuαζομένφ είδικψ μελετήματι περl τϊ'jς μητροπόλεως 
Χριστιανουπόλεως. 
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5. Γ ρ η γ 0 ρ ί 0 υ Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο υ, ΕΙς rolJς λόγους καΊ τΟν 

fΕισωτ1τν ΊουλιανΟν λόγος. 
- 6. (φ. 89α). Τ ο υ α υ τ ο υ, Λόγος ε!ς τcvς Μακαβαίους. 

7. (φ. 103α). Τ ο υ α υ τ ο υ, Λόγος εtς τa Θεοφάvεια=γενέitλια του 

Σωτijρος. 

8. (φ. 120α). τ ο υ α t τ ο υ, 'Απόσπασμα ΕΚ του περ\ φιλοπτωχίας 

λόγου. 
9. (φ. 121α). Τ 0 ϋ α υ τ ο υ, 'Επιτάφιος εiς Καισάρων, τΟν έαυτοϋ 

&δελφόν. 
10. (φ. 146α). Τ ο υ α υ τ ο υ, Άπολογητικος τiiς ε!ς Πόντου φυγijς ... 
11. (φ. 213α). Τ ο υ α ύ τ ο υ, Άπολογητικος εtς τον ι\αυτοi'i πατέρα 

Γρηγόριον. , 
12. (φ. 218α}. Τ ο υ α υ τ ο ϋ, ΕΊς τΟν έαυτοϊJ πατέρα fινίκα &πετρε-

ψεν αVτΟν φροντίζειν τfίς Ναζιανζοϋ ~Εκκ/.ησίας. 
13. (φ. 223α). Θ ε μ ι σ τ ίο υ φ ι λ ο σ ό φ ο υ, του ΕπικληfJέντος 

Ε ύ φ ρ α δ ο υ ς, Περ l φιλίας. 
14. (φ. 247α). Τ ο υ α ύ τ ο υ, Περ\ τiiς φιληκοtας του βασιλέως. 

Λόγος η''· 
15. (φ. 258α). Τ ο υ α ύ τ ο υ, Προτρεπτικος Νικομηδευσιν ε!ς φιλό-

σοφον λόγος. 
Προτάσσεται (φ. lα) εύρετήριον των περιεχομένων καl έρμηνευομένων 

λόγων. Φ. 145β: αψπζ"' 'Απριλίου ε'. Με{}' δ δι' άλλης χειρός: Ι. Ν. Μι

χαλ6πουλος. 

φ. 211β : Τέλος καi τξJ ~εφ δ6ξα καi κλέος 

αψπζ'Ι' ; . Όκτωβρiου κη" παρά Σχολijς Δημητζάνης 
Φιλ6iJεος ίεροδιάκονος Παπαγεωργόπουλλος. 

Φ. 212β : Ποίημα Γ. Σ. 

~Ισότιμοι οί lί.νiJρωποι και έλεύfJεροι γεννώνται 

και διd μ6νην άρετΥ;ν πρέπει νd προτιμώνται. 

χάριν ποτε μην λησμονzΊς, κακδν μην ένiJυμείσαι, 

δίδε καί.Οv άντί καλοiί καί οϋτως έκδικείσαι. 

Γ. ΣταυρινΟς 

Χαμηλότερον δs μεταγενεστέρως ή uπογραφή : Α. Ν. Καζijς. 
Στάχωσις διiι βύρσης κατεστραμμένη. Γραψlj λίαν επιμεμελημένη. 
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40. 

Χαρτ. Διαστ. 0,202ΧΟ,155Χ0,067. Α1wν ΙΗ' 
1· (φ. 2α). Ά δ ή λ 0 υ, 'Ερμηνεία του κανόνος. "Φ. 3

<

99
" 

καl τ ' Cf) - ~ , ητοι ειρμοϋ, ό)δiϊς, 
ροπαριου ο .ου του ενιαυτοϊi. 

2. (φ. 38Ιβ). Μ ι Χ α η λ Έ φ ε σ ίο υ τ ο υ ψ ε) λ ο υ 'Ε 'λ , 
τι'\:ωλν' ζητημάτων ίlεολογικών : εΙς τΟ -&εοί.ογικΟν ρηrΟν ~ τοϋ ~αrρ;ςι Ουρσοις 
και ογος. ς 

φ: 381α_: ~ψναrι> Ίουλίου αη εν σμύρΡ!J. 
Τελος τω δε {}εώ δό< - , , , 

{) " ~ , ' • .;;-α, τφ ενισχυσαντι με γεγραφέναι η} ν βίβλον ν'-
σ ητε οι αναγινωσκοντες τοϋ πτωχοV Νεοφύτου c δ ' μ η 
φείας. , ' ιερο ιακονου τε Φιλαδελ-

Γραφi) Επιμεμελημένη μαρτυρεί χείοα ' ' φ, , 
κος έν τέ/ δ ' ~ " .. ησκημενην. υλλα τι να τοϋ κώδι
ε~ ' -ι ει ιεπο~ισυ ι ι σαν UπΟ τΥjς νοτίδος. Στάχωσις δι Ο: βύρσης flτις φέρει 
ις το νωτον ποικιλματα χρυσά καl έγχάρακrα γράμματα δι" ~ '" , _a_ 

η φράσ . c , , • ων απηοτισυη 
ις. ερμηνεια κανονων. Αί πινακίδες , λ ' ' "; 

ε'γχ ' λ - επικεκα υμμεναι δια χαρτου 
ρωμου επτοu. • 

41. 

Χαρτ. Διαστ. 0,198ΧΟ,15. Α!wν ΙΗ' Φ. 281 _ 

Μα/!,ηματάριον, περιλαβον έρμηνε(αν διι\ τη-ς ψυχαγ ( 
λου{}α κειμενα : ω) ιας είς τα άκό-

1. (φ. lα). 'Ι σ ο κ ρ ά τ ο υ ς Λό οι . α) ' Δ , 
κοκλέα (φ. 19β)· ) , Ε' , ; , Υ · προς ημονικοv- β) προς Νι-

φ 19 Τ.'λ γ ει~ _υαγο_ραν εγχωμιον (φ. 39α)· δ) Πλαταϊκος (φ. 71α) 
· α ε ος και τφ {}εφ έστω κλέος · 

1798 'Άπριλλίου 7· έτελειώσαμεν τd μα{}1J'ματα τού ~[, ' 
Φ 38 . 1798 'Ι , σοκρατους. 

περl β~σιλ~~ς, ή μέρα ο~;~~~ρ:~ έτελειώσαμεν τΟν λόγον τΟν πρΟς ΛΤικοκλέα, 
Φ. 70β : 1798 Δεκειιβοίου ?6 'J - , 

' ' ι ι:: ~ τε .ος του παροντος λόγου τοϋ ~1 . , 
τους τον προς Ε • ' ~ , σοκρα-

2 ( 90 ) 
υα\γοραν εγκωμιον καl &.ρχ1] τοV αύτοϋ, λόγος Ιlλαταϊκός. 

· φ. α · L ο υ κ ι CΧ ν ο υ- Π 'δ ' ' ' ατοι ος εγκωιιιον 
3· (φ. 98α) Γ ρ η Υ ο ρ ί ο υ Ν ~ ζ ι α ν ζ ' . - , 

φιλοπτωχ(ας (φ. 98α)· β) , , 'ξ , , η ν 0 υ, Λογοι : α) περi 
σάριον τον έαυτου άδε'φο' εις, τον, ε ισω(την Ιουλιανον (φ. 177α)· γ) ε!ς Και

,, ν επιταφιος φ. 216α). 

4. (φ. 122α). Β α σ ι). ε ί ο υ Μ ε ά λ ο 'Ο ' 
8ργιζομένων (φ. 122α)· β)« 0 λ- ,Υ , υ, μιλιαι: α) κατα τών 

καυε ω μου τας αποΒ·ήκας» ( 14Οβ)· ) , 
σεαυτψ» (φ 158α)· δ) ' , , φ. Υ «προσεχε 

. προς τους νεους ... παραίνεσις (φ. 253α). 

42. 

Χαρτ. Δι~στ. 0,205ΧΟ,15 μ. Alwν ΙΘ'. Φ. 77 
Καλλινικου Καστό Κ ' ~ . 

ρ χ η, αταστιχον. Ατομικαl καl οίκογε-
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νειακαl σημειώσεις καl λογαρωσμοί. Προτάσσεται βιογραφία του :χαl Εν τέλει 
καταχωρίζονται προικοσύμφωνα &νεψιών του, 1839- 1851, ώς κal πίναξ των 

περιεχομένων τοίΊ καταστίχου Εν τέλει. 
Ό κώδιξ φέρει βυρσίνηv στάχωσιν, Επl δε τώv πινακίδων Επικάλυμμα 

Εκ στιλπνοϋ χρωματιστού χάρτου. CH κατα τΟ μέσον τiiς προσ{}ίας πινακίδος 
σχηματιζομένη γλώσσα άναδιπλοίJται είς τΥιν έτέραν καl &σφαλίζεται δι~ ίμάνw 
τος. Είς τΟ έσωτερικΟν ή ίδία αϋτη σχηματίζει φάκελλον πρΟς &πόftεσιν σηw 
μειωμάτων. Περιijλ/!ε tii βιβλιο,'}ήκu εκ δωρεiiς Δ. Π. Παππούλια. 

43. 

Χαρτ. Διαστ. 0,20Χ0,153. Α!wν ΙΗ'. Φ. 191. 

'Ακέφαλος. 

1. (φ. lα, 174~). Γραμμα.τικοl καl συντακτικοl κανόνες μετ~ άσκήσεων 
δια τf)ς παρα-θ-έσεως τεμαχίων έκ των άρχαίων' βυζαντινών καl μεταγενεστέ
ρων συγγραφέων' κεφάλαια περl μετρικfiς κλπ. γεγραμμένα άτάκτως και υπο 
πολλών χειρών. 

2. (φ. 143α). 'Ερμηνεία τοίi &πολυτικίου τiiς 'Αγίας Παρασκεvijς: «τi]ν 
σπουδήν σου η] κλήσει κατάλληλον ... ». 

3. (φ. 146α). Ν ε ί λ ο υ μ ο ν α χ ο ίi, Παράδεισος, !\τοι κεφάλαια 
μεταληφΜντα έχ τiiς βίβλου τών άποφ/!εγμάτων. 

4. (φ. 157α). Θ ε ο φ ί λ ο υ Κ ο ρ υ δ α λέω ς, Διαίρεσις τijς ποιη

τικfiς. 

~Ενιαχού πλείστα δοκίμια κονδυλίου. 

Φ. 191β: κατά τΟ αψλδΨ αύγούστου λ ήμέρα Παρασκευη έσπέρας είς 

τdς τρείς cVρας τijς νυκτός έπεσεν ούρανό?'}εν πϋρ. 

Φ. 4α: 'Αφιέρωσις τii Σχολij Δημητζάνης κα\ 1] -δπογραφή: f δ Φ{}ιώ
τιδος Καλλίνικος. Φ. 41a, δια χειρΟς τοίJ ίδίου : Ποικιλογραφία παλαιού 
τινος διδασκάλου Κρήτης γραφείσα τζι 1734 δ.φιερώ τfj Έλ!.ηνικfi Σχολzί 
Δημητζάνης. ΜΕΊ'}' δ ή μονοκονδυλιά : f δ Φffιώτιδος Καλλίνικος 1866. 

44. 

Χαρτ. Διαστ. 0,215Χ0,145. Α1wν ΙΗ'. Φ. 185. 
Μα/!ηματάριον έν φ διa τijς ψυχαγωγ(ας έρμηνεύονται : 
1. (φ. 1α). Ίσο κράτους, Λόγοι, ;jτοιΠλατα"ίκός, περ\ του άκούειν. 
2. (φ, 44α). Π λ ο υ τ άρχο υ, Περi πολυπραγμοσύνης. 
3. (φ. 62α). Δ η μ ο σ{} έ ν ο υ ς, Α' Όλυνitιακός. 
4. (φ. 72α). Β α σ ι λ ε ίο υ Μ ε γάλο υ, Προς τοvς, νέους, κατι\ τών 

όργιζομένων, «κα&ελώ μοv τΟ.ς άπο{)ήκας>>, <<πρόσεχε σεαυτψ>>. 
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5. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ν α ζ ι α ν ζ - Λ, , 
φ 3 η ν ο υ, ογος περι φι/οπτωχία 

· la. Εκ τώ11 τοϋ Πολυχοω·ίου Κα ·~ ' · ς. τζάνης. ,, ρακω,ου δωρεd ηj Σχολιj Δημη-

φ 17β : Αvτο το βιβλίον εlναι της έν Δημητζάν•ι :>'χο'-
Στά δ ' β~ , ...... ~ r.ης. 

χωσις ια υρσης κατεστραμμένη. 

45. 

~αρτ. ,Διαστ. 0,21Χ0,142. Αtων ΙΗ'. Φ. 241 

~ Ερμηνε~α κατ" Sρωrαπόκρισιν είς τιiς καηΧ ΚυρικCι~ καl J~οιπ, " , 
αναγινωσκομενας περικοπCις ro-Jν "Α ,1 ας εορτας · ποστο .ων. 

Φ. 237α. Προτέσrον i"τους 1803 του Βα 1 , , 
δεπουτάτους τοϋ Εμπορικού σώμ τ - σι ~ειοu Τζοuνακη πρΟς τοUς 

, α ος των πραγuαrεurώl' Ρω ' Κ 

~:~ο;ϋ~~~ε;κρ~σίας ,επl :συ προηγουμένου π~οτέσrου.-Π~;ι~~:· ~εκ~~~:~ 
φ 2 . Ί ζουνακ,η, "~στις χαρακτηρίζεται «Σούδι'τος δτομάνος>J -

. 38α. Χρονικον ετους ] 807 1 "Ιανουα ίου - . 
κικών Ενεργειών Τ' 'λλ ,. ρ ρωσο • ιταλικων καl τουρ-

' · ο φυ ον ειναι περικεκομμένον. 
Σταχωσις βυρσίνη καστανόχρους. 

46. 

Χαρτ. Διαστ. 0,208ΧΟ,155. Αtων ΙΗ'. Φ. 128. 
Άκέφαλος καi κολοβός. 

(φ. 1:~~~)1Ά:ία" διβα τ~ς ψυχ,αγωγίας 1) κεφαλαίων rijς ΠαλαιιΊς Δια&ήκης 
( 

εις ιαμ ικα τετρασηχα καΙ ήρωοελεγεία , δ ' 
φ. 84α). εις ιαφορους έορτaς 

~· 14β: Αύτδ τΟ βιβλίον ύπάρχει και εlναι έ - ~ ~ ~ • 
πετοραχη καί Ογιος τΟ πάρη , ~' , μου του Ιωαννου 2κα
vαγίας, ~ " να εχει την κατάρα τοϋ Χριστοϋ καl τfjς Πα-

Σ ι Ίωά1Ψης Σκαπετοράχης 
ταχωσις διa βύρσης χρώματος μέλανος. 

47. 

Χαρτ. ~ιασ:. 0,215ΧΟ,155. Αtων ΙΗ'. Φ. 5S. 
Κτητορικος κωδιΕ τοϋ ίεοοϋ ναοϋ "Α ίου Δ z 

Γόρτυνος χωρίου Βλα~όρραφ;η, κα&ιερω~·εlς τ~~~ρ;υβτου κα:a τον δijμον 
3α), περιέχων διά , , " , .1 ε ρουαριου 1763 (φ. 

φ 4α. "Α Ψ_ορα ση~ε~ωματα και αφιερωσεις μέχρι τών Εσχάτων χρόνων 
· . φιεοωσε ο α γιο [(, z φ z • 

τΟ έπίκλιv {}ανασ6~ί.ος έναν ς α~σαρ:ας τις ιλιπου συνπατριώτης όντας 
· • σταυοον ασημοχρυσωμ' , ._ " ενοv με μαργαριτ~ρια, 
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ένα στι χάρι χρυσόν καΙ g,,α φελό11ιο1' χρυσδν καl ένα πετραχ1]λιον χρυσδν 
καΙ μία κα{Jιέρωσις καl έγραψε τΟ διιομά του Άνανίας dρχιερεVς καl 'Αν
{)ίμου ίερομονάχου, Κανέλα καl Παί'σίας μοναχijς καl Γεωργίου. 

Φ. 20β : Καισαρείας τι]ς Φιλίπποv ι:lρχιερεVς Θαγασόπλος 
ό ιiδελφός του l{εόφυτος ι:lρχιερεVς Ναζαρετ 

Κύριλλος ίεροδιάκονος άνεψιός τους 

Διονύσιος ίερομόναχος Δημόπουλος Jjγούμενος ΚαJ.αμίου 

Κύριλλος ι:lρχιερεVς Ναζαρiτ Βλαχορραφτίτης, άνεψιδς τοϋ 

Καισαρείας Θανααοπούλου κλπ. 

Στάχωσις διι1 καστανοχρόου βύρσης. 

48. 

Χαρτ. Διαστ. 0,217XO,l5. ΛtιΏν ΙΗΌ Φ. 136. 
Μ ε γάλο υ Β α σ ι λείο U 1 Ήι9·ικοl λόγοι κδ' ΕκλεχΗέντες διU Συ

μεΟJν τού Μαγίστρου χα1 Λογο&έτου Εκ πασών των πραγματειών α1JτοUι μετU 

σημειώσεων έρμηνευτικcΊJν : 

α) φ. lα. Περl &ρετfίς καl κακίας. 

β) φ. Sβ. Περl διδαχijς καl νουitεσίας. 

γ) φ. 14β. Περl &γάπης τijς προς 

{}εΟν καl τΟν πλησίον. 

δ) φ. 18α. Περ\ ελεημοσύνης. 
ε) φ. 24β. Περl πλούτου κα\ πενίας. 

ς) φ. 31α. Περl πλεονεξίας. 

ζ) φ. 38α. Περl &μαρrίας. 

η) φ. 48α. Περl μεταΙ•οίας. 

it) φ. 58α. Περl προσευχijς. 
ι) φ. 62α. Περl νηστείας. 

ια) φ. 68α. Περl &ανάτου. 

ιβ) φ. 79α. Περl λύπης καl &\Jυμίας. 
ι γ) φ. 84α. Περl ύπομονijς κα\ μα-

κροθυμίας. 

ι δ) φ. 89α. Περl μελλούσης κρίσεως. 

ιε) φ. 93α. Περ\ &ρχijς καi εξουσίας. 

ις) φ. 97β. Περl γασrριμαργίας καl 

μέ{)ης. 

ιζ) φ. 104β. Περ\ δργijς καl ~χ{)ρας. 

ι η) φ. 109α. Περl φόνου καl βασκα

νίας. 

ι{)) φ. ll4α. Περl σωφροσύνης καl 

&κολασίας. 

κ) φ. 118. Περl ταπεινοφροσύνηςκαl 
κενοδοξίας. 

κα) φ. 122α. Περl εϋτυχίας, δυστυ-

χίας καl φρον1Ίσεως. 

κβ) φ. 125β. Περl προνοίας. 

κγ) φ. 130α. Περl ψυχijς. 

κδ) φ. 132α. Περi τιμijς γονέων καl 

γ1lρως καl νεότητος. 

Στάχωσις κατεστραμμένη. Ό βιβλιογράφο; είναι Ciριστος καλλιγράφος. 

ΕΙ.ς τΟ παράφυλλον Εν &ρχfi προτάσσει πίνακα περιεχομένων. Ήρί{]μησε 

κατα σελίδας δ 'ίδιος. 

49. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21 Χ0,152. ΑlιΏν !Θ'. Φ. 99. 

ΠοσοτικiJ. 
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δ' ~Ο ,κώδιξ ~περ:έχει ;Lς δύο παράφυλλα γεωμετριχα σztlμαrα, καtfi τι να 
ε σ~ειωσ_ι '',.εν τφ πρωτφ παραφύλλφ, περιflΗ}εν ε!ς riμ• Βιβλιο-&ήκην έκ 

δωρεας του Αρχιεπισκόπου ~Αργοδίδος Καλλινίκου ΤερζοποιJλου τΟ 1875. 

50. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21 Χ0,15. Αιων ΙΘ'. Φ. 106. 

Ι_!ρ~κτικη dριΗ:ηη:Υι μετά τινων κεφαλαίων 1.ttεωρητιχfjς &ρι{}μητικflς. 
c Σταχ~σις βυρσινη ανοικτοίΙ καστανού χρώματος. Δωοεό: τοϋ αύτοϋ ώς 
ο προηγουμενος κώδιξ. • 

51. 

Χαρτ. Διαστ. 0,212ΧΟ,157. Αιmν ΙΗ'. Φ. 267. 

Μα1'Jηματάρ;ον έρμηνευ,~εν δια τiϊς ψυχαγωγίας. Περιέχει : 

:· {φ. lα). Α Υ α π η τ ο ίi δ ι α κ όνο υ, "Εκ&εσις κεφαλαίων παραι
νετικων. 

2. (φ. 29α). Φ ω τ ίο υ π α τ ρ ι ά ο χ ο υ Έκ τη· ς προ'- Μ 'λ ' " Β , ' "' ~ ιχαη τον 
αρχοντα ουλγαρίας έπιστολrjς. 

, 3. (~. 101α). Θεόγνιδος Μεγαρέως-Σικελιώτου Γνώμαι 
ελεγεια~αι. ι 

- Φ. 1~2α : είλJ}φασι τά παρόντα τΟ τέρμα iρδε εν τφ αψπγΨ έτει κατd 
μηνα δεκεμβριον, Jjμέρα δ" εlς τdς 20 : του παρόντος μηνός. 

4. (φ. 1 25α). Ί σ ο κ ρ ά τ ο υ ς, Προς Δημόνικον παραίνεσις. 
5. (φ. 1~5α). Π λ ο υ τ άρχο υ, α) περi παίδων ι.!γωγijς· β) περi 

πολυπραγμοσυνης (φ. 189α)· γ) περi τοϋ ι.!κούειν (φ. 215α). 
6. (φ. 248α). 'Ερμηνεία εΊJαγγελικών περικοπών καi τμημάτων της λει

τουργίας. 

7. ~φ. 256α- 267). Προσ1'!ήκη φύλλων, έν ή περιέχεται τμijμα τη· ς περ'ι 
ποοσευχη ' )' Ί Χ ' ~ ·- ς ομι ιι~ς ω. ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ, δι Ο: της ψυχαγωγίας. Ή στά-
χωσις εξηρitρωμενη, αί δΕ πινακίδες Ciνευ Επικαλύμματος. 

52. 

Χαρτ. Διαστ. 0,210XO,l57. Αιι;Jν ΙΘ'. Φ. 227. 
ΜαΗηματάριον Εν ψ_ περιέχονται ψυχαγωγικώς έρμηνευόμενα : 

1. (φ. lα, 225α). 'Ι σ ο κράτους, Προς Νικοχλέα περl βασιλείας· 
, 2., (φ. 5α)., Γ ρ η ! ο ρ ί ο υ Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο ϋ, α) λόγος εις τον έξι

~ωτηv_ Ιουλιαν~v· β) εις τοuς Μακχαβαίους (φ. 19α)· γ) έπιτάφιος εις τον 
αδελ~ον Καισαριοv (φ. 34β)· δ) εις τct Θεοφάνεια (φ. 61α)· ε) πεοi φιJο 
πτωχιας (φ 77α)· ς) έξ' ' ' ' ) ' • '-~ ·- ηγησις εις τον απο .ογητικον λόγον ενεκεν της είς 
ποντον φυγης (φ. 111α). 
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Φ. 18β : είληφε πέρας δ παροJν λ6γος τοϋ ιfγίου Γρηγορίου Ναζιανζη

J'οίί 1803 "Ιουνίου κ'. 
Φ. 76β : iίληφον τέλος οί τοϋ Γρηγορίου λ6γοι είς το αωδ' 
Φ. llOβ: έτελειώf}η ό παgι:bν περt φιλοπτωχίας λόγος κατd: τΟ αωδ' εν 

μηνl "Ιουνίου κη' καΙ νd lχω τη,, εVχ1)ν τοίί άγίου Γρηγορίου, στηρίζουσά 
με έ1ι ΠQV'[{ l!ργφ καl λόγφ, α,U1}JΙ, 

3. 'Εξήγησις εις τ&. Α, Β, Γ στοιχεία τijς Ίλιάδος τοϋ Ό μ ή ρ ο υ. 
Φ. 223β : εl:ληφω• τέλος αί τοϋ 'Ομήρου έξηγήσεις μέχρι τοϋ γάμμα 

στοιχείου κατd άλφάβητον αωεΨ Ίανν(ουαρίου) κε εκ δημ(ητζάνης). 
Στάχωσις δια μέλανος χρώματος βύρσης. Κατά τι να σημείωσιν Εν φ. 5α, 

ό κώδιξ είναι : έκ τών τού Σταματίου δημητζαναίου Ψαρούλη. 

53. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21 ΧΟ,168. Α!mν ΙΘ'. Φ. 161. 
Μα{}ηματάριον περιέχον ψυχαγωγικώς έρμηνευόμενα τΟ: δ.κόλου{}α : 
1. (1α). Γ ρ η γ ο ρ ίο υ Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο ϋ, α) Περl τών τοϋ β(οι• 

οδών, β) εις Μ. Βασίλειον /πικήδιος (φ 3β). 
2. (φ. 5α). Ά ν τ ω ν ίο υ τ ο ϋ Β υ ζ α ν τ ίο υ, Χρηστοή1'!εια. 
3. (φ. 51α). 'Εξήγησις εις τοuς Ρωμαvοϋ τοϋ μελωδοϋ χα\ Ίω. Δαμα· 

σχηνοϋ κανόνας α) τσϋ Τ. Σταυροϋ· β) τiiiν Χριστουγέννων (φ. 65α)· γ) 
Θεοφανείων (φ. 86α)· δ) Βαtων (φ. 108α)· ε) Μ. Δευτέρας (φ. 118β)" ς) 
Μ. Τρ(της (φ. 122α)· ζ) Μ. Τετάρτης (φ. 123β). 

4. (φ. 128α). 'Εξήγησις ε!ς τiιν Ό μ 1\ ρ ο υ βατραχομυομαχίαν. 
5. (φ. 144α). 'Εξήγησις εις τον προς τοuς νέους λόγον τοϋ Μ. Β α· 

σιλείου. 
'Εκ σημειώσεως φ. 3α πληροφορούμε{}α Οτι Ο κώδιξ, &ς καl Ο προη

γούμενος, εΊναι: έκ τώ1ι τoii Σταματίου δημητζα1ιαίου < Ψαρούλη>, Εκ δ€ 
όμοίας φ. 143β: αύτω αΣ έζηγήσεις μοι §δόiJησαν χάρισμα ύπό του ΆJ•α
γνώστη ΚαραβεJ.οπούλου εlς τοVς αωδ'. 

Στάχωσις Civευ περικαλύμματος, τΟ δε νώτον φέρει τεμάχιον λινού ύφά
σματος. 

54. 

Χαρτ. Διαστ. 0,212Χ0,152. Αιων ΙΘ'. Φ. 113. 
Φυσικfjς τΟ μηχανικΟν μέρος, μετΟ: σχημάτων. 
Φ. 97β : τέλος τιί 30 'Ιουλίου 1838 lv 'Άνδρφ. 
Ό κώδιξ προέρχεται Εκ δωρεάς Καλλινίκου Τερζοπούλου, αρχιεπισκόπου 

'Αργολίδος. 

[: 
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55. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22XO,l66. AiOJν ΙΗ'. Φ. 357. 

Μα{}ηματάριον, δια τijς ψυχαγωγίας έρμηνευitέντας λόγους Γ ρ η γ ο· 
ρ ί ο υ τ ο ϋ Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο U περιέχον, ώ; &χολούflως : φ. lα είς ίερο
μάρτυρα Κυ:τριανόν, φ. 20β Επιτάφιος είς τΟν έαυτοϊ:• πατέρα, φ. 69β εiς 
"Ήρωνα τΟν φιλόσοφον, &πΟ τfjς Εξορία; Επανε/ι&όντα, φ. 91β είς Καισrί.
ριον τΟν Εαυτού άδελφΟv Επιτάφιος, φ. 123α &πολογητικΟς riϊς εLς τΟν Πόν
τον φυγijς Ενεχεν, φ. 211α κατU Ίουλιανοϋ βασιλέως στηλιτευτικΟς δεύτε
ρος, φ. 259α πρΟς τοl.'ς καλέσα.ντας Εν τϋ &ρχfj καl μ1) άπαντ1lσαντας μετcl 
τΟ γενέσftαι πρεσβύτερον, φ. 266α είς τΟν πατέρα σιωπώνrα δια τfμ• πληγ1)ν 
τiiς χαλάζης, φ. 294α περi φιλοπτωχίας, φ. 342β προς τοvς πολιτευομένους 
Ναζιανζοίi &γωνιώντας καl τΟν Ciρχοντα δργιζόμενον. 

Στάχωσις βυρσίνη, α'L πινακίδFς Επικεκαλιψμένuι δια zρωματιστοίί στιλ
πνοϋ χάρτου. Ό κώδιξ φέρει παλαιΟ:ν χατΟ: σελίδας άρί{}μησιν. 

56. 

Χαρτ. Διαστ. 0,213XO,l6. Αtων ΙΘ'. Φ. 353. 
• Ακέφαλος. 

Μα,~ηματάριον περιέχον δια τίjς ψυχαγωγικijς έρμηνείας α) Επιγράμματα 
είς γεγονότα Κ. Δια&ήκης (φ. lα), β) Θ ε ο δ. Π ρ ο δρόμο υ, Τετρά
στιχα ίαμβικιΧ είς η) κεφαλαιωδwς ρη&ένrα Εν τίi Παλαι(i Γραφfi (φ. 5α). 
γ) τ ο U α ·U τ ο ϋ, •Όμοια καi ήρωοελεγεία εLς nl κεφαλαιωδώς ρη{}έvτα 
έν τq) τετραευαγγελίφ (φ. 94α), ~) Ερμηνεία τwν &ναβα{}μwν κατ' i]χους 
(φ. 150α), ε) Ερμηνεία είς διαφόρους κανόνας έορτwν, i]τοι Ε~αγγελισ~οίi, 
Τ. Σταυροϊ:i, Χριστουγέννων, Θεοφαvείων, Ύπαπαντflς, Ba'Lωv, Μ. 'Εβδο
μάδος, Πάσχα, Πεντηκοστijς, Κοιμ>]σεως (φ. lf>Sα), ς) Φ ω τ ίο υ π α τ ρ ι ά ρ
χ ο υ, ΕΚ rijς προς Μιχαi]λ τον aρχονrα Βουλγαρίας έπιστολijς... (φ. 270α) 
καi ζ) έπιγράμματα είς γεγονότα Κ. Δια{}ι]κης 

Είς τα &:νωτέρω περιεχόμενα &ντιστοιχοϋν aί &χόλουftοι χρονολογίαι 
διδασκαλίας Εν τfi Σχολfi Δημηrζάνης : 

Φ. 4β: κατd τΟ 1806 έδtδάχ{}ημεν τd μα{}ήματα aVτd ύπδ τοV μακα
ρίτου π. ~Αγαπίου παπα- ΑJJΥωνοπούλου, ό όποίος &πεβίωσε κατd τΟ 1812. 

'Ιωάννης 1ερεvς Σακελλαρίου. Έν Δημητζάν17 τfj 2 Αύγ(ούστου) 1871. 
Φ. 206β: 1'έλος τού κανόJ'ος njς Ύπαπαντijς τού Κυρίου καί Θεόϋ 

καl Σωτijρος ήμών ΊησοV Χριστού. Έν {τει 1807. 

Φ. 214α: Τέλος τοϋ κανόνος τijς Βαϊφόρου, έν μην( Δεκεμβρίφ 20 
1807 lλαβε τέλος. 

Φ. 226β : Τέλος καl τcp 1Jειρ δόξα· εl'ληφε τέρμα χα( ό παρUJ'' κανdJν 
rι]ς άγίας κα! μεγάλης Εης. 1808 φευρ. 31 (sic). 
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Φ. 241α: Εϊληφε τέρμα καl ό παρWν κανdJν δ ιlναστάσιμος, έν lτη 
χιλισστrp δκτακοσιαστψ όγδόφ lJι μηνi JJ:Ιαί"φ lί καi ε'στω εlς ένΟ.ύμησιν 
τών μεταγενεστέρωv. eΗμέρq. Δευτέρq. lτελειcόfJη αύτδς καl Τρίτn σVν fJεip 

έκάμαμεJι G.ρχi]J' τfjς άγία:; Πεντηκοστijς. καl έστω εlς έγ{}ύμησιν. 
Φ. 251α : εl'ληφε τέρμα κα{ ό παρdJν κω•dJ1' έν έ'τη χιλιοστψ όκτακο

σιοστψ όγδόφ κατd μijιιαν ~ΙούνιοJι καl lστω εlς έιιf}ύμησοι καl ο»τος 

καfJ.c)Jς κτ : 
φ. 349β : εl'ληφοJι τέρμα αύται αί τοϊί Φωτί ου πρΟς τΟJΙ 11-iιχαfιλ τΟν 

?iοχοντα Βουλ~ιαοίας, έJ' Ξτει σωηιρίφ 1804 έJι μηγ{ Δεκεμβρίφ 2. 
"" I "' 

Στάχωσις βυρσίνη, ής η δπισ8ία πινακlς κατεστραμμένη, 00ς καl φύλλα 
τινδ. (325 κέξ.) κατιl τΟ U.νω flμισυ αlιτώv. 

57. 

Χαρτ. Διαστ. 0,204Χ0,158. Atwν ΙΖ'. Φ. 275. 
Φ. llα. Μ α ξ ί μ ο υ Π ε λ ο π ο ν νησί ο υ τ ο υ ό μ ο λ ο γ η

τ ο υ, Κυριακοδρόμιον. Προτάσσεται (φ. 2α) 'Λ δ ή λ ο υ, Λόγος είς τi]ν 
0Ύψωσιν τοϋ Τ. Σταυροϋ κλπ. 

Έν φ. Ε:πικεκολλημένφ τilς προσ{:Ηg εσω{:f-εν πινακίδι η &χόλουf}ος ση· 

μείωσις δια χειρός ou riiς του βιβλιογράφου : 
/ αVτώ τω {}εί( ο1ι) χ( αί) ίερδ1' κ:υριακοδρόμιωι περηέχη δύο εVαγγελη

στάς, τον {}ί(ον} κ(αi) 1ερον ματiJαί(οι') κ( α!) τον Αουκdν Ι!χη δε κ(α!) εiς 

τ(fιν) aρχήν του έναν λόγον εlς ψ)ι') ϋψοσην τ(οv) τιμίου κ(αi) ζοωπιοv 

ατ(αυ)ροϋ κ(αl) πώς εiιρεν αύτδν 1? μακαρία ~ΕλέJΙη. Με&~ δ: 
' ' ' δ' , - ο - - , λ ' ( ') " ' ο Τ υπαρχη ε αυτω καμου του ευτε .ους κ αι ει.αχιστ υ. 

"]λαρίωνος (;) ίερομονάχου έκ τijς μΟJ1 (1]ς) τοϋ [(οvτJ.ουμουσιου <Κου

τλουμουσίου> έζ άγίου δρους τοV CΗ}ωγ(ος) κ(αl) μϋδlς εlστερt}σι αύτω 
διχwς (τίjς) έμ(ίjς) γι•ιvμης ίνα μι) λάβυ τω έπιτίμι(ΟJ') ίγουν (τdς) &ρ(dς) 

τΟν :;; κ( ai) ;τ {}εοφώρον π( α τ )έρων κ( α ι) έμοV τοϋ άμαρτολοV :- loV ποτε 

γεωργήου κουζούβαρϊ είοV ύπάρχι χ(αl) εl1ιαι έκ νίσσος riνδρου. 

Φ. lα δι' <'iλl.ης χειρός : 
/ τω παρ( οι•) βιβλιjων wνω μα ζαι τα ι κι ρ ι ακο δρώ μη( ον) ε1 πάρ 

χη δΕ κα μού του εύτελοVς κ(αl) ελαχίστου νεκτάρίοV ·ί·ερο μονά

χου αρι στη ω τη τω έπή κλη( 011) πεδέναϊτης· νεκτάριος ιερομ(όJιαχος). 

Στιiχωσις βυρσίνη καστανόχρους. ΕΙ.ς τα Ciκρα τών Επικεκαλυμμένων 

διct βύρσης πινακίδων διακρίνονται αί δπαί &φ' JJν Εκρέμαντο ίμάντες &σφα· 

λίζοvτες τΟν Κ(όδικα. co χάρτης βαρUς καl σκληρός, η δΕ γραφ1) Επιμελής. 

58. 

Χαρτ. Διαστ. 0,212Χ0,164. Λtwν ΙΘ'. Φ. 76. 

'Ακέφαλος, κολοβός. 
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1. (φ. !α). Στοιχεία μετuφυσικiiς κατ' 1ρωταπόκρισιν. "Αρχ. : Ζήτημα 
ια' κεφ. ια. Άγίσως τΟ νά είναι τιι,άς εlς κόλασιν παντοτινην είναι βαρύ

τερον άπδ τΟ νά μην είναι παντάπασιν, πώς ό -8-εδς §πλασεν έκε{νους όπaV 
έμελλαν 11d κολασffοV1ι διά τl:.ς άμαρτίες τους, τό χειρότερον προημήσας άπδ 
καλλιώτερον; Εύ{}Vς μετCι τΟ πέρας τοϋ κεφαλαίου γίνεται μεταφορCι είς 
&ρχαίοv λόγον, οϋτως : εl τό έJι κολάσει διηγεκεί είναι τοϋ μηδόλως είναι 
χαλεπώτερογ, πώς ό {fεΟς τοVς μέλλοντας κολάζεαtfαι έξ οίκείων άμαρτιr7J1' 
παρήγαγε τΟ χείρον μάλλοv ... 

2. {φ. 9α). Λογική. Προσφωνείται τΟ) όσιωτάτφ Κοσμg, Επισκόπφ 
Μα"ίουμιi. 

Φ. 51β: Τέλος καί πp {Ιεc.Ζι δόξα, {}εοϋ τό δώρον καl 'Ιωάνγου πόνος. 
Έκ σημειώσεως φ. lα πληροφορούμεθα δτι τΟ βιβλίον είναι : έκ τών τού 
Πολυχροι•ίου Καρακάλου δωρεd εlς την ΣχολήJ• Δημητζάvης. 

Στάχωσις iξηρ&ρωμένη. 

59. 

Χαρτ. Διαστ. 0,215ΧΟ,165. Αlι;,ν ΙΗ'. Φ. 167. 
Κολοβός. 

Ε ύ & υ μ ί ο u Ζ ι γ α δ η ν ο ϋ, 'Εξήγησις εiς το Ψαλτήριον. Περιέ
χει ψαλμοvς 1- 50, Έκ τijς νοτίδος 1πijλ{}ε μεγίστη φiιορa εlς πλείστα 
φύλλα, ίδία εν άρχfi τοϊi κώδικας. Κατα σημείωσιν φ. 13α: καl τοVτο τοϋ 
πρωτοσυγκέλλου λαδά, 

Στάχωσις βυρσίνη μ-έλανος χρώματος. Αί πινακίδες Επικεχεκαλυμμέναι 
δι" Εγχρώμου λείου χάρτου. 

60. 

Χαρτ. Διαστ 0,213Χ0,168. Aici:ιν ΙΗ'. Φ. 239. 

1. (φ. la). ~Αρχη τfjς τάξεως καl άχολοuι%ας τοίi ίεροϋ νιπrf}ρος. 
Φ. 23β : Νεκτάριος 1ερομόι•αχος αψξζ'. 

2. (φ. 25α). Ά β β ά Μ α ξ ί μ ο υ, τοϋ 
"Απομνημονεύματα, 11τοι "Εκλογαl Εκ διαφόρων 
άγίων καl έrέρων φιλοσόφων. 

φιλοσόφου και 

βιβλίων των τε 

μάρτυρος, 

κα{}' ήμιiς 

Στάχωσις διr; βύρσης χρόψατος μiλανος, κατa το ν&τον 1φ/Jαρμένης ως 
και ε'ίς τι να σημεία rών πινακίδων. 

61. 

Χαρτ. Διαστ. 0,222Χ0,14. Aici:ιν ΙΘ'. Φ. 150. 

1. (φ. 2α). Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, Έκάβη. Νεοε1-ληνικ1] μετάφρασις. 
Φ. lα : τΟ παρδν τετράδιον ύπάρχει έμοV ΕV{fυμlου Καστόρχη, τοV έκ 

Δημηrζάνης. 1828 'Ιουλίου 17 Δημητζάνα. 
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2. (φ. 39α). Ε υ&. Κ αστό ρ χ η, Λόγος εiς τi]ν πολιοϋχον Δημητζά

νης Άγίαν Κυριακήν, ρη{}εiς τii 7 Ίοuλίου 1829 iv Δημητσάνη '. 
3. (φ. 51α). Έλληνικη tστορία τών &ρχαίων χρόνων, 8ρανισ{}είσα έκ 

διαφόρων συγγραφέων. 

ΤΟν κώδικα, μετα βυρσίνης σταχcδσεως, &πεrέλεσαν έπl μέρους τετράδια 

άνίσου μεγέftους. 

62. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21 Χ0,155. Alci:ιν ΙΗ'. Φ. 141. 
Μαθηματάριον, 1ν ψ iξηγούντuι διa τiiς μεθόδου τijς ψυχαγωγίας 1κλο

γαi aρχαίων συγγραφέων καΙ ποιητ&ν, &πο δε φ. 139β -141β περιέχονται 

γραμματιχοl κανόνες. 

Φ. 139β: αψμff' σεπτμ{β)ρί(ου) λ' αlδοσα ro•• Ιί.ρχοντα κυρίτζη κον

σrαντάκι1' γρσσια τΟν lJ.ρlj1Jμδν 30 γα τd βάλι εlς τΟ διάφορο. δμlως κ{αί) 

;ττερσινd γρσσια τΟν δ.ρή{Jμδν 100 κ(αl) αύτd εlς τΟ διάφορο1ι: αψμη' όκτο

βρίοv ιγΌ 

έτερα γροσια-21 νοεμβρίου α'. 

Στάχωσις διc). βύρσης μελανfις, {ίτις κατ<i τf}v πρόσοψιν τών πινακίδων 

φέρει Ενrυπα κοσμήματα. Κατ{l σημείωσιν φ. lα εί,•αι. : Ξκ τών τοV Πολυ

χρο,ίου Καρακάλου, δωρεd rfι Σχολfί Δημητζάνης τfί 16 'Απριλίου 1873. 

63. 

Χαρτ. Διαστ. 0,213Χ0,154. Αtι;>ν ΙΖ'- ΙΗ'. Φ.213. 
1. (φ. 1α). Λόγοι εiς διαφόρους Κυριακι'ις καl έορτάς, μετa 1ρανισμά

των έκ διαφόρων συγγραφέων. ΠρΟ έκάστου λόγου βραχεία σημείωσις άνα~ 

φέρεται είς τΟν χρόνον τflς έκφων1lσεως τοίi λόγου, π.χ. φ. 8 είς τf}ν έορτ1)ν 

ι Εtς τΟν λόγον τοUτον ό όμιλητ1)ς άναφέρεται καl ιοiς τό. κατό. η)ν Σχολ't)ν 

Δημητσάνης πράγματα κατό. η)ν έποχ't)ν ταύτην, τfί υποδείξει προφανώς τfiς διευ· 

{}ύνσεως αVτης. Οϋτως όμιλών δι&. τα έκ της παιδείας άγα<fi-α καί τα Εξ αύτfiς ώφε

λήματα δια τήν Δημητσάναν &παρι{}μό)\' μνημονεύει τοiις διδασκάλους Γεράσιμον, 

Άγάπιον, ίερομονάχους, Άγάπιον, Δανι't)λ καl Παρ&ένιον μοναχούς, με&" δ αναμι

μνήσκεται τών περιφήμων λόγων του 'Αγαπίου καt Cι.ναζητεί αύτΟν ν&. 'ίδυ τfιν 

παρακμ't)ν τοϋ σχολείου καί βροντοφωνήση τ1)ν &νάγκην τfjς &ναδιοργα\•ώσεως, τώρα 

όπό;;ε οί επίτροποι είχον άποσυρ-&η καί γενιΥ.1) αδιαφορία περιέβαλλε τfιν φυτοζωοϋ

σαν Σχολήν, fιν καt οί διδάσκαλοι ήπείλουν να εγκαταλείψουν. Περαιτέρω κάμνει 

εχκλησιν, να παραμείνουν οί γονείς μετα τΟ πέρας της λειτουργίας, δια ν&. συσκε

φ&ουν καi Εκλέξουν επιτρόπους. Δέν χρειάζονται-λέγει-χρήματα, διότι ύπάρχουν 

άλλοι ζηλωταί τfjς δόξης τoii σχολείου, ό)ς ό άπο&ανό)ν Βουτζόπουλος <=Μποuσό~ 

που/ως>, Όστις άψηκεν άρκετi]ν ποσότητα είς τΟ σχολείον. Τέλος άναγινώσκεΊ άνα
φορα,, τ&ν μα-&ητ&ν πρΟς τοUς γονεtς των, οϋς καλοϋν να συνέλ-&οuν εtς τΟ σχολείον 

πρΟς άντιμετώπισιν τοϋ προβλήματος. 
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του αγιου Ίαχώβου του &δελφο8έου, 1692 Όκτωβρ(ου 23. Χρονικο διά· 

στημα, κα&~ δ έγρcίφησαν o'L λόγοι ο.Οτοι, είναι 1670-1707, ανευ τηρή'σεως 

τlϊς φυσικής σειριίς. ~ο γράφων χειρίζεται καλώς τi}ν άπλουστέραν γλώσσαν, 

χρησιμοποιών εlκόνας καl παρομοιu'Jσεις καl πολλ&ς ποιητικας Εκφράσεις. 

Οϋτω π.χ. (φ. 11α) ε!ς τi]ν Γ' Κυριακ1)ν τών νηστειών : ΈπιiJυμών δ 

'lδρωμένος διαβάτης νd εϋρn !!να δένδροι' εύσκιόφυλλο1', J'd καfΗσυ νd άιια
παυfJjj .. . , ζητεί ό διψασμένος δρομεVς μίω• βρύσην δροσερdν είς την πολλην 
στράταν τοϋ κυνηγίου του ... , ζητεί ,,α εϋρη ό ξε1•ιτεμένος κijπον ε1~αν{}ij, διd 
1'd λάβn άναψυχ1}ν ... eo σταυρΟς είναι τΟ δένδροιι τij~ αναπαύσεως, τΟ πλα

τύφvλλοιι, τΟ ?9·εοδώρητοιι, 1} πηγ1) τijς Έδέμ . .. 

Φ. 54β : αψζ' υ)ιι l!καμα (η]ν όμολογίαν) εlς τΟ κάστρον τfjς Άνατο

λij ς τΟ Παλαιό ν. 

Φ. 177α: Ίστέον δτι τοVτον τ(ηι λόγον δε1ι τΟν έσύν{}εσα έγώ, άλλ" 
- • ' ~' ' ' δ\ '> , , ~~ ' ' " εύρον αυτον ουτω γεγραμμεJιοι,· συ ε w αιιαγνωστα, οσα μεJ1 J'οηματα εχει 

καλd λάβε καl μετάφρασον εlς γλWσσαν καΜ]1' καl λέγε, δσα δε μη άποδίωξε 

'~Ί διόρiJωσο1ι κατd δύναμιν. 'Αζαρίας. 

Έν τέλει τού κώδιχος, φ. 190α λόγοι τινΕς "Ι ω. Χ ρ σ οστό μ ο υ, 

ε'Lς τΟν νιπτ"fiρα, τΟ δ.γιον Πάσχα, περl τfις άγίας Τριάδος, μεΗ" δ φ. 

209-213 δοκ(μια κονδυλίου. 
Στάχωσις δι(} {,φάσματος. 

64. 
Χαρτ. Διαστ. 0,22XO,J55. Αtο,ν ΙΖΌ Φ. 132. 

'Ακέφαλος κολοβός. 

Χρονογράφος Εν περιλήψει. 

Έξηρi1ρωμένος. 

65. 

Χαρτ. Διαστ. 0,209Χ0,16. Α!wν ΙΘΌ Φ. 157. 

1. (φ. 49α). Ά γ α π η τ ο υ δ ι α κ όνο υ, 'Έκi1εσις κεφαλα(ωv 

παραινετικών, δι& rilς μεθ·όδου της ψυχαγωγίας 8ρμηνευ&έντων. 

2. (φ. 71α, 81α). Γ ρ η γ ο ρ (ο υ Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο υ, α) Ι'νώμαι 

μονόστιχοι παραινετικα\ κατ' &λφάβητον· β) περi τών του β(ου όδών (φ. 75α)" 

γ) ε[ς Μ. Βασίλειον !πικήδια (φ. 78α)· δ) τετράστιχα (φ. 89α). Ψυχαγωγικώς. 

3. (φ. 74α). Ί γ ν α τ ίο υ σ κ ε u ο φ ύ λ α κ ο ς, Παρα(vεσις το1ς 

νέοις κατα στοιχείον, ψυχαγωγικώς. 

4. (φ. 119α). Χρηστοήi1εια διa στ(χων ιάμβων Γρηγορίου Ναζιανζηνου. 

Φ. lΟΟα : Τέλος τών τοV fJείου Γρηγορίου τετραστίχω1ι, τφ δε iJεφ έστω 
κλέος μέγα. αωεΨ "Ιανουαρίου ςη τών Φώτων. Δημητρίου Ζιγο(βιστιJιοϋ) 

καl τόδε. 
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Φ. 156β: Καl τόδε πρΟς τοίς Cίλλοις ύπάρχει έμοV ~Αναγνώστου Γεωρ~ 

γοπούλου τοϋ έκ Ζυγοβιστίου. Καl περαιτέρω δι& χειρΟς μεταγενεστέρας: καl 
τόδε πρΟς τοίς Cίλλοις ι)πάρχει έμοϋ Ά{}ωιασίου Φωτεινοπούλου έκ Ζυγοβι

ατίου τljν 8 Δεκεμβρίου 18.'17. 

Στάχωσις καστανόχρους βυρσίνη. Έπl τfjς καλυπτούσης τό.ς πινακί.δας 

τοιαύτης Rντυποι ρόμβοι καl κοσμήματα. Φύλλα 'tχαν& περικεκομμένα. ~Ο 

κώδιξ εκ δωρεiiς Δ. Π. Παππούλια. 

66. 

Χαρτ. Διαστ. 0,213XO,l46. Α\wν ΙΘ'. Φ. 205. 
1. (φ. 1α). Γ ρ η γ ο ρ ίο υ Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο ϋ, Περ\ τών καi1' έαu· 

τΟν Επη, δι~ ών παροξύνει λεληθ-ότως ήμάς πρΟς τΟν Εν Χριστc'ρ βίον. 

2. (φ. 105α). Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Τετράστιχα [αμβικa 

καl ήρωοελεγεία εLς τα κεφαλαιωδώς ρη{}έντα έγ τii παλαιg Γραφii. 

3. (φ. 182α). Θεό γ ν ι δ ο ς Μ ε γ α ρέω ς· Σ ι κ ε λ ι ώ τ ο υ, Ι'νώμαι 

έλεγειακαί. 

τα κείμενα, λίαν επιμελώς γεγραμμένα, έρμηνεύονται δια τfις γνωστiiς 

με/Jόδου τi\ς ψυχαγωγίας Ό Κ<οδιξ εκ δωρεiiς Πολυχρον(ου Καρακάλλου, κατa 

τΟ έν φ. lα σημείωμα. Καστανόχρους βύρσα περικαλύπτει τΟν κώδικα, έπl 

τών πινακίδων Εντυπον κόσμημα παριστg ΕντΟς άνοικτού ρόμβου τΟν ΧριστΟν 
άναστάντα, Οπισ\}εν δΕ τΟν ΧριστΟν έπl τού Σταυροϋ, μετα τiiς Παρitένου 

καl τοϊί Ίωάννου. 

67. 
Χαρτ. Διαστ. 0,212Χ0,15. Atwν ΙΖΌ Φ. 130. 

Κολοβός. 

Κώδιξ νομικi\ς 1!λης. Ό βιβλιογρ<iφος καi1ορ(ζει ώς έξης (φ. Sαβ) το 

περιεχόμενον τοϋ κώδικος, προσφωνών : το1ς απανταχοϋ εύρισκομένοις χρι
στωνύμοις λαοίς, ίερωμέvοις τε και λα'ίκοίς, έν Κυρίcρ χαίρειν : 

«Θησαυρ(ος) κεκρυμμi(νος) καΙ πηγ>) !!σφραγισμένη εlς wφέλειαν lν 

άμφοτέροις, Wς φησιν ή iJεία Γραφ1}. ΤοVτο εlδcbς έγcb ό εύτελης ήβουλήiJην 

βαλείν πάσαν τljν lλπί(δα) εlς τ(Ιjν) τοv υίοv καΙ iJ(εο)ϋ λ6γου μ(ητέ)ρα 

την πανένδοξον κυρίαν tjμ(ών) ύπεραγί(αν} 1J{εοτό)κον, δι~ ίκεσί(ας) τοϋ 

άγίου ένδόξου καl πανευφήμου άποστόλου πρωτομάρτ( υρος) και aρχιδιακό

νου Στεφάνου, δπως μt) έάση τΟν {}ησαυρ(δν) κεκρυμ(μένον), ούδέ την πη~ 

γ(Ιjν) l.σφραγισμiνην· δηλον6τι τd τ(ών) iJεί(ων) ν6μων κεφάλαια μετενεγ~ 

κείν εlς λέξιν άπλJ]ν καί ποιήσας έκλογ1}ν εlς πάντας τοVς έγκρίτους και 

άναγκαί(ους) τ{ών} Πεi(ων} καΙ ίερών δ.ποστ6(λων) καν6νας καΙ τ{ών) 

δ.γί(ων) συνόδ(ων) τ{ών} iJεοφ6ρων π(ατ)έρων καΙ §τέρ(ων) άγιωτάτ(ων 

άρχιερέων καί τινας -νεαρdς βασιλέων και τ(ών) αλλων όσοι μετ~ έπιμελεί(ας) 

συνέγραψ( αν) καl έντυπώσαι αύτ( οVς) κεφαλάιωδώς ύμίν τοί ς φιλομα{}έσιν 

ΕΠΕΤΗΡΙΙ: Ε1ΆΙΡΕΙΑΣ: ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ:Π~ΥΔΩΝ "EτeG ΚΒ' ιs 



226 Τάaου , Αθ, Γρί.τσοπούλοu 

ov κ(α)τ(d) γλώτταν 'Ελλάδος, aλλd φράαιν κοιν(ήν}, διο μηδείς ~μών &ςιώ 
δσοι τουτl τΟ βιβλίογ προfJύμως άνd χείρ(ας) κατέχειν βούλεσfJαι είς κατη

γορί( αν) έμοl τ φ έλαχίστφ και άμα{}-ij μ1) βάλλητε 'τip τd καλώς έχοντα και 

έν φράα>) aκριβij ε~ρηακόμε.•α εlς άπλι)ν λέξιν βαλείν βουλη{}έν(τα)' οlδα 

γdρ U.κριβιiJς Wς Τl1'Ες τ(ώγ) πρΟ ήμ(ών) και τδ.ιν Vii11 εύρισκομ(ένων) τοVτ(ο) 

πεποιήκασι 8 καl ήμάς είς τσVτ(ο) κινηfJfjναι ήνάγκασαν· &λλ" οί άναγινώ

σκοντες τοVτο τ(ηJι) τών εύχf1Ψ χορηγίαν μη ύστερήσητε δέομαι τοίς πλείστα 

κοπιάσ(ασι) περl τούτω1ι καl ίδρώ(αι) πολλοίς εlς λέξιν &πλην ταVτ(α) πάντα 

μεταβαλείν· 8ς δε βούλεται εύρείν τd του λεχf1έντος βιβλίου κεφάλαια τ(δν) 

έπ" αύτip γοιόμε(νον) πίJΙακα μετ~ έπιμελεί(ας) &ναγινωσκέτω και οϋτω 

ραδίως γεν1}σεται ύμίν τΟ άμφι.σβητούμ( ε1ιον)' SρρωαfJε. 'Ήνυσται αϋτη ή 

βfβλος μ(ε)τ{d) πολλοv μόχ{}ου, έν Ιfτει ζρλςφ lνδ(ικτιώνος) ια"'' aπο δε 

Χ(ριστο)ϋ ήμ{ών) γεννήσεως αΨ χΨ κΦ ηΟJ, μαρτίφ κγ11. 

ωΟvτως πρυrιiσσεται πίναξ tών περιεχομένων κεφαλαίων. 

Ό κώδιξ Ε.χρησιμο.τοιείrο συχνότατα, ενεκα τούτου δΕ τα φύλλα αUτού 

έψ3άρησαν, σzεδΟν καταστάντα &ηbfι. Ή βύρσα tfίς σταχό)σεως κατεστραμ~ 
μένη, at δΕ ξύλινοι πινακίδες &.πεγυμνώ&ησαν. 'Ίχνη μόνον σc{>ζονται παλαιού 
&ηλυχωτijρος. 

tO κώδιξ είναι συνεσταχωμένος μετ' Εντύπου, Εκ δωρεάς Καλλινίκου 
Καστόρχη, Επιγραφομένου οϋτως: ~Εζομολογητάριοιι, ljτοι βιβλίον ψυχωφε
λέστατον, περιέχον διδαακαλίωι αύντομον πρΟς τΟν πνευματικόν, πώς νd έζο

μολογfj ... ΟVJ'ερανισ&έν μli1ι έκ διαφόρων διδασκάλωJ' κα( είς άρίστην τάξιν 

ταχ{Jεν παρd του έJΙ τψ CΑγίφ 'Όρει άσκήααντος άοιδίμου διδασκάλου }ι7ικο
διjμου, lκτη Sκδοσις, έ1ι Βενετίq, 1852 '. 

68. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22Χ0,15. AlOJν ΙΘ'. Φ. 165. 
'Ακέφαλος. κολοβός. 

1. (φ. lα). Καλαντάριον τοϋ ένιαυτοϋ. 

2. (φ. 12α). Βροντολόγιον κα\ σεισμολόγων τδiν 12 ζωδiων. 
3. (φ. 34α). 'Ιατροσόφιον έκλελεγμένον έκ ποΗδiν βιβλίων καi [ατρδiν 

έμπείρων Γαληνοίi, 'Ιπποκράτους, Μελετίου, 'Ιακώβου τοu Μαtνης κλπ. 
4. (φ. 163α). Ά δ. Κ ο ρ α η, Σάλπισμα πολεμιστήριον. 'Άρχ. : aδελ

φοί, φίλοι καl συμπατριcίJται 1 άπόγονοι τών ~Ελλ1}νων ... 

(Εtς τΟν έπόμενοv τόμον 1Ί συνέχεια καΙ. τΟ τέλος του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ) 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΠΣΟΠΟΥΛΟΣ 

J Τό βιβλίον περιέχει βιογραφίαν καl κατάλογον τcί)ν συγγραμμάτων τoii Νικο· 
δήμου ύπΟ του f\δη έν τι; είσαγωγfl μνημονευ#έντος δημητσανίτου 'Ονουφρίου 'Ιβη
ρίτου. Βλ. Γ Χ ί ν η- Μ έ ξ α, "Ελληνικt) βιβλιογραφία, τόμ. Β' 1 σελ. 337. 

ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ Α' 

Δημοσιεύω κατωτέρω δύο γράμματα τού πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως ~ Αftανασίοu τοϋ Α'. ΠερL α{1τού &ρκετCι Εγραψα Εσχάτως Εν τ ψ περ. 
«'Ορι~οδοξίψ> '. 

"Η πρώτη πατριαρχεία τοϋ ~ Α&ανασίου διήρκεσεν Επt τέσσαρα Rτη. 
«Τέταρσιγ ένιαυτοίς>>, γράφει ό Γ. Παχυμέρης, <<την έκκλησίαν κατέ

χων., αύη)ν σχεδ0ν ήμέραν εlδε τijς έκβολJjς, f}Jι δfι καt δ.ναβάσεως l!γιιωκεν 

1'jτις καl έλαφηβολιώJιος (~Οκτωβρίου) έκκαιδεκάτη }]ν» 2 • Τi'ιν 14 Όκτω· 
βρίου τοϋ 1289 iχειροτον1]iJη, η)ν 16 Όχτωβρίου τοϋ 1293 iiναγκάσ{)η νa 
παραιτη-δfi. "Η δευτέρα πατριαρχεία τοϋ εlρημένου πατριάρχου Ύ]ρχισε τΟν 
Ίούνιον του 1303 κα\ έτερματίσ{)η τον Σεπτέμβριοv τοίi 1309. Περ\ τοϋ 

πατριάρχου τούτο~ Εγραψα καl εiς τΟ dρτι Εκδο{Μν Εργον μου <<ιΙστορία τοϋ 

Οίκουμενικοϋ πατριαρχείου>> (τόμος Α') 8
• 

•Η πρώτη Επιστολη («γράμμα>>) &πευ{}ύνεται πρΟς την δέσποιναν 
κυρα Μαρίαν. Πρόκειται Αερ.l τiiς συζύγου Μιχα1lλ τοϋ ΘΊ υίοϋ Άνδρο
νίκου τοϊi Β'. Ό Μ ιχα1)λ συνεβασίλευσε μετ α τοϋ πατρός του &πΩ τοϋ 

1295-1320. Λαμβανομένου ύπ' οψιν δτι ή πρώτη πατριαρχεία του Ά&α· 
νασίου, <~ς Ύ]δη Ελέχ{}η, είχε λήξει κατα τΟ 1293, fπεται δτι τΟ γράμμα πρΟς 
τ-fιν Μαρίαν έστάλη κατα τi]ν δευτέραν πατριαρχείαν του εlρημένου πατριάρ

χου. ~Η Μαρία ήτα f}υγάτηρ του ήγεμόνος τiiς "Αρμενίας Λέοντος του Β' 

(1270 -1289), wvομάζετο Ξένη (Ρίτα) κα\ συζευχ&είσα μετa τοϋ Μιχαi]λ 
μετωνομάσ&η Μαρία. ·Όταν ό πατριάρχης γράφu «πώς έκ μακρfiς σε άνε-

1 Βλ. τοϋ οtκουμενικοϋ πατριάρχου Ά<&σ.νασίοu Α' έπιστολιμαία διδασκαλία 
πρΟς τόν αUτοκράτορα 'Ανδρόνικον τΟν Β', Όρ&οδοξία 1952 σ. 1-8 καί 23-29 καl 
εLς ϊδιο'\• 6:\'άτυπον. Βλ. καί τδ. έν τϋ Όρ-&οδοξίιt του 1953, σ. 195 -198, «εύλύτωσις 
καl διάζευξις παρό. Βυζαντινο1ς», 

2 Βιβλ. β' κεφ. 15. Migne, 142, στ. 473, δπου αί σημειό}σεις Εκ τοϋ Βαν
δουρίου. 

3 Σελ. 151 κ.έξ. 369, 380, 392. Έκε1 Εξετάζω καl η)ν &ξίαν της άλληλογραΔ 
φίας ταύτης. 
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καλέσατο γijς», Εννοεί άκριβώς τi}ν έκ της ~Αρμενίας €λευσιν της Μαρίας. 
Δια τΥjς φρciσεως «καl συμβααιλεύειν έκέλευσε» (ό itεΟς) ύπαινίσσεται τiιν 

συμβασιλείαν ~ Ανδρονίκου καl Μιχω)λ καl τfις συζύγου τοϋ τελευταίου καitcOc: 
Εγινε λόγος &.νωτέρω. -

ΜακρΌν λόγον κάμνει ή έπιστολΥι περl τfις είρήνης τfις "Εκκλησίας xal 
περl εLρηνικfις ενώσεως. Έπειδfι η Μαρία προfιλ&εν Εξ "Αρμενίας, χαl 
μάλιστα εξ ήγεμονιχ1iς οlκοyενείας, τiiς Οποίας δ πατηρ Λέων ΒΊ Επl τiiς 
βασιλείας τού Αότοκρriτορος 'Αλεξίου Γ' τού 'Αγγέλου, διεξ!\γαγε δια τοϋ 

Καθολικού καl διa συνόδου (εν Ταρσψ 1196) διαπραγματεύσεις προς ονω
σιν τ1iς ~Αρμενικfις Εκκλησίας μετδ τfις Όρ-θ·οδόξου, πάντως πρόκειται εις 
τΟ γράμμα τοϋτο περl προσπα{}ειών πρΟς εvωσιν των δύο Εκκλησιών. 'Άλ
λως τε &πόπειραι πρΟς Ενωσιν τiϊς Άρμενικfjς Εκκλησίας μετα τοϋ οίκσυμ. 

πατριαρχείου Ελu.βοv χώραν καl κα{}' Ον χρόνον οί Αϋτοκράτορες Κωνσταν

τινουπόλεως- Νικαίας διέμενον (1239) EV Νικαίg Επl τϊjς πατριαρχείας Γερ

μανοί} του Β' 1
• 

tH περαιτέρω περικοπη του πρώτου γράμματος ύπαινίσσεται καl έσω

τερικας Εριδας τfjς Έκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, περl τών όποίων ό 
πατριάρχης Άftανάσιος όμιλεί διΟ: μακρών είς άλλα γράμματά του σταλέντα 

πρΟς τΟν Αυτοκράτορα 'Ανδρόνικον Β'. 'Αναμφιβόλως ό Ά\J-ανάσιος είχεν 
Uπ" Οψιν καl τσUς "Αρσενιάτας (σχίσμα "Αρσενί.ου) 2

, oL όποίοι ύφίσταντο 

ηδη καl έπl τfjς δευτέρας πατριαρχείας τοίί πατριάρχου το.ύτου. 
ΤΟ δεύτερον γράμμα &πευθ·ύνεται πρΟς τΟν Αύτοκράτορα Άνδρόνικον 

τΟν Β'· Επειδη δε &ναφέρει τους «Μεγαβάρους)) η <<Μογαβάρους>> s I τουτέστι 

την Καταλανικfιν Έταιρείαν, αϋτη δε είσηλ\J-εν εlς τΟ ΒυζαντινΟν κράτος 
κατόπιν συμφωνίας Επιτευχftείσης μεταξU Άνδρονίκου τού Β' καl του άρχη
γοίi τών Καταλανών Rogero de F1or καt του βασιλέως της Σικελίας Φρει

δερίκου Β' περl τι'ι μέσα τού 1202, βεβαιούμε&α δτι κα\ το γράμμα αiJτο 
Εγράφη κατα τf}ν δευτέραν πατριαρχείαν τοίί Ά&ανασίου. 

ΤΟ γράμμα άναφέρει περl πανωλε&ρίας Εν "Ανατολfi καl Εν Μακεδονίg. 

Είναι γνωστΟν δτι οί Καταλανοl έκλή-&ησαν ύπΟ του &νικάνου ~Ανδρονίκου 

-παρiΧ ηiς συστάσεις του συμβασιλέως υιου του Ι\1ιχωlλ Θ'-πρΟς Εκδίωξιν 

1 R ο d. G u i 11 a n d, La politique religieuse de 1Έηφίι-e byzantin, 
fascicule ΙΙ, σ. 62. 

2 Β. Σ τ ε φ α ·ν ί δ ο υ, Έκκλ. 'Ιστορία, σ. 399, 400. 
~ Μεγάβαροι καl ΛΙεγαβαρεϊς όJς νομάδες της Αl-&ιοπίας 6.ναφέρονται ύπΟ τοϋ 

ΣτράΒωνας (ΙΖ', 812), Όστις γράφει «καi ού πολl.οl ούδΒμάχιμοι». Αύτοί ώνομά
ζοντο 6.ραβιστl 6.λ · μοuγκαβίρ. 'Όταν οί "Αραβες έγκατεστάftησαν εiς τiιν Ίσπανίαν τΟ 
Ονομα αUτό έδό-&η εtς τούς Καταλανούς, ώς κατοικοϋντας τα δuτικώτερα μέρη. Ν~μίζω 
Οτι ϊ1 λέξις 6.λ- μοuγκαβtρ (6.λ 6.ραβ. Ciρ&ρον) προέρχεται κυρίως &π& τiιν λέξι"!' 
6.λ- μαγρ[π, οί κα! μαγρl.π=οi δυτικοί. ΤΟ μαγρlπ &πΟ τiιν λέξιν ΓιΧρπ=δύσις. 
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τών ~ο{}ωμανών, οι όποίοι περl τdς &ρχCις του ΙΔ' αίώνος Ενεφανίσι9ησαν 

είς τfιν Βι\J-υνίαv καl τα πέριξ αlιriiς. οι σύμμαχοι ωJτοl μετεβλή{]ησαν είς 
πολεμίους καl κατασrρεπτικοUς διώκτας· κατέσφαξαν τοUς κατοίκους τiiς Εν 
Θρ4κη ΚαΗιπόλεως, εδΊ]ουv δε κατα τa eτη 1307, 1308 καταλαβόvτες τi!ν 
Κασσάνδρειαν I τιΧς Επαρχίας τΥjς Μακεδονίας. τα α-Uτα διέπραξαν καl είς τf)ν 
"'Α' 'Γ''- - '"' "''-"' ' 1α. σων. α μερη της καταστροφης-πανωr.ευριu;-ο ~'-\.uανασιος φανερω-

νει μΕ τdς λέξεις ΔfακεδοJ'ία καl ~Ανατολή. 'Όταν δΕ λέγη νcΊ τηρψ9'fi ή Πό
λις (Κωνσταντινούπολις) Εν &σφαλείq., ύπονοεί την γνωστf}ν επιδρομην τών 
Καταλανών, καl είς αύτΟ: τΛ προάστια τΥjς Πόλεως. 

ΤΟ χειρόγραφον άπΟ τΟ Οποίον &ντέyραψα τα κατωτέρω δημοσιευόμενα 
γράμματα εύρίσχεται είς την έ&νικ1Ίν βιβλιοΊ9llχην τc7>ν Παρισίων καl εlναι δ 
χαρτψος κώδιξ 516 supplement grec (fonds). Λt iπιστολαl καταχωρίζονται 
είς τα φύλλα 146 καl 147. ΤΟ χειρόγραφον αlιτΟ άν-ίiκέ ποτ ε εlς τΟν φιλό
μουσον &ρχιεπίσκοποv Ρήμης Κάρολον Tellerius. Περιέχει οχι δλίγα γράμ

ματα και Ο.λλα πονιlματα μικρα (διδασκαλίας) του πατριάρχου ~Α-&ανασίου. 
Περl αύτοϋ δ' άναφέρει άρκετclς πληροφορίας δ Ans. Bandurίus εϊς τΟν 
Β' τόμον του Imperίun1 orientale, τα όποία κατεχωρίσ-&ησαν καl είς τας 
σημειώσεις τοϋ 142 τόμου τfiς ~Ελληνικfiς Πατρολογίας του 1\iίgne, στ. 

473 κ.έξ. 

t Μητροπολ[της "Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 

I. 



146 r 

230 .\iητ:ρο;τολ[του 'Ηλιου.τόλεως Γενναδί ου 

COD. PARISINUS, SUPPLEMENT GREC sr6 

1 

Γ11άμμα πρΟς <2}ν δέσποιναν •iιν κvρd Μαρlαν 

cΗνίκα τινd ovμβfj γνωρίσαι ήμί1ι τd: αύτό{}ι καταλαμβάνειν, δσης 

πληρούμε{}α τιjς χαρiiς, liχειν καιρδν λογιζόμει-·οι, διd γράμματος όμιΜjσαι 

τfί βασιλείq, σου, πιστώσεταί σε Χριστός ό βααιλεVς καl {}εός σου, νεφροVς 

5 καί καρδίας έτάζειν εlδώς. Τδ δ' αl'τιον τijς χαρiiς ήμών, ταVτα τd κατd σέ 

{1εοϋ οlκονομίας μυστήρια, πώς έκ μακρiiς σε άνεκαλέσατο γJ]ς, Πf0ς κα-ι 

συμβασιλεύειν έκέλευσε τij) κρατίστφ καl άγίφ μου αVτοκράτορι · πώς τdς 
τijς εύσεβείας άρχάς, άκραδάντους καί άνο{}εύτους ηj εύ{}υτάτn καl άγαfJjj 

σου φυχιΊ καί καρδίq κεκράτηκε· πώς πάλιν εύρίσκεσ{)α[ σε έν τφ καιρij) 

10 τούτφ εlς δ.ναγκαίων πραγμάτων κυβέρ1ιηαιν αύτόfJ.ι εξέπεμψεγ· Οτι δε καl 

τfj ηjς έκκλησίας εlρηνικtΊ ένώσει πολλην μετέρχεσfJαί σε μωιfJά1ιω την 

μεταχείρισιν, πόσος σοι μισΟ·Ος άποκείσεται παρd του τd διεστώτα ένώσαν

τος έν εlρήνη μεγάλου Θεού, και διαλύσαντυς τΟν φραγμόν, ού δι' &γγέλου, 

dλλd: διά τijς αύτου πρΟς 1jμfiς τοVς άγνώμονας έπιδημίας άγίας μετd σαρ-

15 κός. 'Εν τούτφ τφ έργφ σκοπείτω 1j βασιλεία σου, τίνα εVφραίνεις· σπου

δάζεις δέ μετd τίνος καl τί1ιι προσάγεις, τοVς η}ν εlρήνην τijς έκκλησίας τi7 

συνετfj σου μεταχειρίσει, ποιουσα &σπάζεσiJ.αι. Πλη1ι dλλά δέομαι, τοVς 

άναξίους κρίνοντας έαυτοVς του ηjς εlρ1]1ιης καλοϋ, μη κυβερν1}σει δijiJ.εν 

146 ν έλπίδος, δωρεiiς 1} παρρησίας μετάδιδε, : εlς στηριγμΟν οί δ.φρονες ηjς 
20 " ~ {}' , ' δ' ' αvτων ψυχοφ ορου ενστασεως εχονται τα τοιαVτα, ούκ εlς διόρΟωσιν, καt 

μάλλον οΊ ύπ~ έκεί1ιων πλανώμενοι, ού γdρ άγνοίq. ί'να και ελεώνται, δ:λλ" 

έμπαiJ.είq. άποδιtστανται. El δε διά τε njς έκκλησίας του Θεοϋ δέ μiiλλο1' 

άποκοπτόμενοι, πότε καl έσο1ιται τοίς κρατουσι πιστοί, κllν σχηματίζωνται. 
τοiίτο έν δολιότητι ; εl δ.S τΟν έλεο1ι καλών πωιταχοϋ ό δ:ντιλέγω1ι ένίσταται, 

25 έχεις παλλάς χήρας καl όρφανοVς και άδικουμένους παρά τινων, έκεί δη 

τδν έλεον εV ποίησαν τδν κοινωνικόν, καΙ μ1} άντιλαβοϋ τδν σχιζόμενόν. 
Μάχας καl ταραχdς τοϋ κόσμου κατακρατείν έπι{}υμεί ό σχιζόμενος δ.παξ 

τΟν τijς εlρ1}νης Θεδν U.πωσάμενος έκ καρδίας φιλονεικίq. κακfj. Δένδρον ζωijς 

ή έκκλησία Χριστοϋ. "Ως oVv έκ δένδρου καλου κλάδον dποκοπέ1ιτα μαραι-
30 νόμενον κατ' όλίγον ιj ξηρότης κατέλαβε καl lΙστι πυρδς άνάλωμα, οϋτω 
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κάνταϋDα. "Η δε βεβαίωσις α{'!τη· ποΗοl μετd την ενσαρκον του Χριστοϋ 

καΙ Θεοϋ μου οlκονομίαν τοϋ ζωηφόρου δέγδρου njς έκκλησίας, φημί, άπέ
κοψαν έαυτούς, lj δι~ α'tρεσιν η διd σχίσμα. Κα/ τΟ μεν τιjς ζωϊjς δένδρον, 

ή έκκλησία, ποτιζομέJιη ύπδ ΧριστοV τοϋ Σωηjρός μου καl φωτιζομένη 
35 άνfJεϊ· οί ταύτης δε rΪποστάντες άπώλοντο, ώς έκό1ιτες άπΟ Θεοiί μακρύναν

τες έαvτούς. Καt ταfτα μεν εlς τοσούτον· ό δε τώv οlκτιρμr'iJν κύριος ϊλεων 

βλέψοι τfj έκκλησίrt αύτοiί, J}ν ήμίν έJΙεχείρισε. καl δυναμώσοι ήμίγ, και 
147 r συμ!βασιλεύσοι καl συνετίσοι ώς φίλο1ι αύτφ τΟν χριστώνυμον διεξάγειν 

λαόν, οϋτως γdρ πάνταηι 1j έκκλησία αύτοϋ, καΙ ύμfiς έv γήρq. βαffεί σVν 
40 τοίς {}-εοφρουρϊ]τοις κλάδοις ύμών συντηρήσοι έJ' πάσι καλοlς καl (Dδε συμβα

σιλεύσοι ύμίν έ1ι τrρ μέλλοντι κα1 ήμί11 έκείνφ συμβασιλεϋσαι καταξιώσοι, 

'Αμήν. 

2 

147 r Γράμμα προς •ον Αύ•οκρά.σρα, 'Αναφέρον •d σvμβαlνον•α 
έν •ii 'Avα•oλii παρd •ών αtμοβόρων Μοyαβάρων. 

Διατί δέ καl τd συμβάντα έ1ι τfj Ά11ατολt7 καl συμβαίνο1'τα μέχρι τοϋ 

147 ν νϋ1ι καl τfj Μακεδονίq, φημίι πρΟς δε καl έν{}α ! ό βασιλεVς κυρδς μιχαηλ 
5 καl πώς διοικείται Ον Χριστδς ό Θεδς ένεπιστεύσατό σοι λαδ11 παρ' έκάστου· 

και πώς τοiίτον έν βρώσει tiρτov, οί τδν κύριον μη έπικαλούμενοι κατε
σ{Jίουσιν, ίνα έάσω την έκ τών αίμοβόρων η μ ε γ αβά ρ ω ν πανωλεfJρίαν· 
εl γάρ καl κτηνών αVτών δίκαιος οlκτείρει ψυχάς, ούαί μαι τοίς κατ" εlκόνα 
Θεοϋ τί συ1ιέπεσε. Διατί δε ταύτα μ1} οίδε1ι 1) βασιλεία σου είς άκρίβειαν, 

10 άλλd τοVς ταiίτα μηνύοντας &.πω{}είται καl δ.γνωστα διαμένει τά δJΙτως 
έλεεινά και δακρύω1ι μεστά; η εl καl εlς dκοάς τι τούτων δoDfj, ή άναβολη 
κατέλειψεν, ώς έοtκε των έμώ1ι κακών 1J εί'πω κάκείνων, τd σπλάγχνα 
κλειούσης ΘεοV τά φιλάνDρωπα, δι' αVτd τd τijς βασιλείας σου. Καl εϊ{}ε 

μη έζηπ}{}η ϋστερον έξ ήμών πό{}·εν δε καί βοή&ειαν καl εlρήγην έλπίζομεν, 

15 17 έκ ποίας έπιστροφfjς, δπου Θεδν όμολογοϋντες εlδέναι, τijς έργοις άρνσύ
με{}α. Έν δε τφ καιρφ τών κακώ11 fιμών cδς μηδεν παραλείψαντες τών 

αύτών άρετών καl ήμίν δυνατών, d1ιάστα λέγομεν, έλπίζομεν καl σώσον 
ήμδ.ς. "Ω τijς dναισΒησίας. Ούδε γdρ αύτΟς ό Ίrbβ εΊχε τοiίτο {}αρρfjσαι, δ 
καl περl τcί>Jι υίών άποστέλλων και καfJαρίζω11 , μήπως έκείψοι κακόν ού 

20 λέγω εl έπραξαν, dλλ~ εί ένενόησαν. Διατί μ1} ένωτιζώμε{}α μάλλον τΟ άρμό
ζον ήμίν έκ τfjς iJ.είας Γραφijς, καl κllν τc'jJ δέει διεγειρώμεffα; η τίς έντε

νεί τΟ τόξον αύτουι έως oV άσ{}ε1·ήσουσιν οί αVτοV παρακούοντες, η τΟ έdν 
148 r μη I έπιστραφijτε την ρομφαία ν αύτοv στιλβώσει ; El οvν δέχου με Σαμουηλ 
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κlίv άπό γ ε του νϋν ζώσαι 63σπερ άνfιρ τfιν ζώνην και την ρομφαία ν _σου· 
25 ρίψον τΟν Οκνον καl την μικροψυχίαν καl τό εlς άναβολdς τd πράγματα 

άναρτά'v, καl τΟ άδείσffαί τινας lj χαρίζεσ{}αι. eo γdρ λέγων όλίγα, καl 
πράττων τώ1ι όφειλόντων πολλά, άξιέπαινος, ό λέγων δΕ μόνον άλλd tπ) 
πράττων, πάντως μικρός η οϋδΕν τοϋ ήχοϋντος χαλκοϋ διενή11οχε. ΕίπΕ κα( 
αύτδς τοίς λόγοις καl πλέον τοίς εργοις, §ίψας έν τφ Θεφ καΙ τjj Θεομ1]-

30 τορι την άδυναμίαν σου, ότι έν τφ Θεc,'i'J μου ύπερβήσομαι τοίχον καl δι) και 
τΟ προωρώμην τΟν Κ ύριο1• έ11ώπtό11 μου διd πα ντΟ ς πράττειν τd φίλα αύτιp, 
',. δξ- ~ • ? 'δ- •• και το εκ ε ιωv μου εστι. εJ' οις ου ει με υπ αύτοV ρωννύμενον μ1J 

σαλεύεσ{}αι, τότε γάρ σου αναμφιβόλως συvαντιλήψεται καl λαλ1]σει rO 
έντεινε καl κατευοδοϋ καί βασίλευε, πλ1]ν ένεκεJι καl δ.λη{Jείας καί πραότη-

35 τος καl δικαιοσύνης κal έλεημοσύνης κal κρίσεως καl τών όσα φίλον αύτφ, 
τότε γάρ καl έν πάσn δικαιοσύνη ένισχύσει σε {}αυμαστώς έκ δεξιών σου 
παρών, αύτΟς Χριστός ό Θεδς ήμών ύπερασπίζων καl συΨτηρών σου η]J' 
βασιλείαν ύγιfj καί πολυχρό1ιιον.- Άναφέρω δt: δεόμενος ί1ια μετd Θε(ηι 
τηρ1jται ή πόλις έν άαφαλείq, πολεμίους λογιζομέ1•ων ήμών τοVς μ, ο γ αβά-

40 ρ ο υ ς καl ώς δύναμις φροντίσω τούτων έλευ{}έρους δειχ{}i]ναι χριστιωιοVς 
dγανακτοϋντος Θεού, ώς έν τοίς άλλοις ήμών κακοίς, καl ύπερ αύτώJΙ και 
μη άναβολdς άvαμένειν άλλ~ έ1ι τάχει ώς έφην βουλευ{}i}ναι τd δέοντα. 

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ'ΓΙΝΟΥΏΟΛΕΩΣ 

ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΩΑΜΕΘ Β' ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΟΥ 
(ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΛΛΗΝ!ΚΟΝ 13ΛΡΒΕΡΙΝΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 111 

ΊΗΣ ΒΛτΙΚΛΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) 

Ί-Ι πολιορκία καl ι'Ί &λωσις τi)ς Κωνσταντινουπόλεως είναι άπΟ τα 
σημαντικόηερα γεγονΩτιι. τiiς νεωτFρας ίστορίας, α't δΕ συνέπειαι α1Jτfις είχον 

' • ,,~ , ' , ' Λ , ' c c - - δ , σω άπηχησιν εις ΟtιΟν τον τοτε γνωστον χοσμον. Λl πηyαι, αι οποιαι μας ιε · 

σαν τCι:ς σχετικΟ:ς περιγραφάς, εlναι πολυάρι{}μοι καl πλούσιαι εl.ς πληροφο~ 

ρίας, άφ&ονωτέρας δi: εlδ1lσF.ις μcΊς: άφΥ}καν αUτόπται μάρτυρες καl σύγχρο

νοι η μεταγενέστεροι χρονογράφοι. ΕΙvαι ούτοι Οχι μόνον <Έλληνες &μα 

καl ΔυτικοΊ καl Σλάβοι Κ(Λ Τοί·ρχοι &κόμη, αι δΕ άφηγllσεις των εlναι 

τιJσον λf'πτομερείς, ΟΟστε νr'ι δύναταί τις μετΟ: σχετικΥ!ς άκριβείας να άνα:ιrα

ραστήσιι είς τό.ς γενιχCι:ς τουλάχιστον γρημμcfς, τ1']ν Lστοοίαν τών Rύο περί

που μηνών τiϊς πολιορκίας. 

Παραλλ1lλως πρΟς τCι:ς πηγCtς ταύτας πρέπει να μνημονευί1ώσι και τα 

λογοτεχνικα καl τα λα'ίκι'ι μνημεία τοϋ λόγου, ίδίg δΕ οι διάφοροι «3ρ1iνοι», 
οϊ Οποίοι παρέχουν Επίσης πολυτίμους και πλουσίας είδήσεις περl τών συν~ 

{}ηκών, ύφ~ ας έγένετο ή &λωσις, άλλCι καl περl τών δοξασιών καl τών πόνων 

τών ύποδούλων &ς καl περl τών έλπίδων αυτών δια τfιν μέλλουσαν τοϋ 

'Έ-θ-νους άνάστασι ν ι. 

~Εκ ττ'Όν &.νωτέρω πηγών αί παρουσιάζουσαι τΟ μεγαλύτερον Βνδιαφέ~ 

ρον είναι άναμφιβόλως oL τέσσαρες ίστορικοl τiiς &λcΟσεως, fίτοι οι Δοϋκας, 

Κριτόβουλος ύ ''Ιμβρως, Σφρανtζiϊς καl Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, τών 
Οποίων α't &.φηγήσεις, συμπληροϋσαι άλλήλας, Επιτρέπουσιν εl.ς τΟν άναγνώ
στην να παρακολουΒ·ήσυ μετCι: συγκινήσεως ώραν πρΟς cΟραν, &ν μη στ ι γμ1lν 

πρΟς στιγμήν, τfιν τραγικi]ν έξέλιξιν τών γεγονότων 2
• 

ι Σ π. Λάμπρο υ, Μονφδίαι χαt -&ρηνοι έπί τfi άλόJσει της Κωνσταντινουπό~ 
λεως, Νέος ~Ελληνομνήμων, Ε' (1908), 190- 269. Γ. Ζ ώρα, Άνέκδοτος -&ρfινος έπl 
τfι άλώσει της Κωνστα·ντινοuπόλεως, Έπι&εώρησις, Β' (1939), τ ο iί α lι τ ο ίi, Πό~ 
νοι καl ελπίδες τ<i)ν ύποδούλων, "ΕλληνικΎι Δημιουργία, Β' (1949), 415 fπ., τοϋ 

α ύ τ ο υ, Ή &λωσις τfις Κωνσταντινουπόλεως καl αt μετ' αύτη" διαμορ_φω&είσαι 

ε&vικαL καί πολιτικαl. κατευ&Uνσεις, • Ελληνικfι Δημιουργία, "'Εν&' ά''·, 865 έπ. 
2 Βλ. Δούκα- Κ ρ ι τ ο β ούλο u- Σ φ ρ α ν τ ζ η- Χ α λ κ ο κ ο ν δ ύλη, Περί 

άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453). Σvναγωγ1l κειμένων μετό. προλόγοιι καl 
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Ε'ίς τUς πολuτίμοuς ταύτας πηγCις δέον νι'ι προστε{}fi χαl Ciλλη άξιόJ,ο
γος, μfχρι τοϋδε δΕ δvέκδοτος καl &χρησιμοποίητος παραμείνασα άφήγησις, 
Ύlτις περιέχει η)ν ίστορίαν τών Τούρκων σουλτάνων, &πΟ τfjς προ'Ηης Εμφ~
νίσεως τοϋ τοι•ρκικοίί "Έθ-νους μέχρι τοϋ Ετους 1512. ~Επειδ1) δμως Ο κώδιξ 
δ περιέχων αUτfιν.εΥναι καl άκέφα]~ος καl κολοβός, χαΩίσταται &δύ\·ατον νά 
κα&ορισ&ώσι μετ' άκριβείας τα χρονικα Ορια τiiς συγyραφfi; τΥίς ίστορίας 
ταύτης· πάντως τΟ χειρόγραφον Εγράφη τΟν t ς' αϊώνα. 

ΤΟν κώδικα &νέγραψε πρ('i"ηος είς τΩ σύνrομον εύρετιl~ΗΟ\' tc'i"Jν Βαρβερι
νών κωδίκων τ)iς Βατικανijς βιβλιοftήκης ό Seyιnour Ricci 1 , ό δΕ Λάμπρος, 
συμπληρών τUς πληροφορίας Εκείνου, γράφει τc) κάτωftι: <<'Ο κώδι!Ξ 111 

περιγράφεται ώς έξfjς ύπΟ τού Η. Ricci: I1nperatorum Turcorum :H:isto
ria (1373- 1513) 86 ff. Εlνιιι δε κώδιξ φύλλων 97, γεγραμμένος τον δέκα
τον Εχτον αΊώνα, &κέφαλος καl κολοβός. Καl η μΕν &ρχη τοϋ λίαν &vορ{}ο
γράφου τούτου Κ(δδικος Εχει ώδε· (Ciνωftεν Εν τfj Q)Q : ,αουρdτ) έξεύι•ης έδιάβη 
όποϋ δέ1• τό δλπήζαναι καl δέν είχαν τl κάμι καl έπαραδr/;{)ηααν καl έκl 
ήβρε τΟν υίογ του τό1• .Σαοϋς καl τ(ηι έπηασε ζοντανδ καl l!πηάσε τα παλη-
α ' λ e , ' ' κ ροπου α οπου ειτ~ναι σιντροφηα το'υ ... Γελευr{ϊ δf. ό κciJδιξ κολοβΌς Εν 

φ. 97β δια τώv έξης: άμι ό .Σαιλήμις έγρήκισαι τι]ν επήβουλ1}αJΙ τον πασαδον 
' 'δ ' ' , ( ) ' τον ε ικο του και εγιρε ψαι ... Εκ τών &nοσπασμάτωv τούτων γίνεται δiiλον, 

Οτι Ο'Uτε πρΟς την ·Έχ{}εσιν χρονικ1lν οϋτε πρΟς τΟν Ψευδοδωρό&εον &νrα
ποκρίνεται δ κrΪJδιξ ο-ί5rος, καl κατα ταύτα είναι Ciξιος ίδί.ας μελέτη;)> 2 • 

· Βραδύτερον μΕ τΟν κcόδικα f1σχολή{}η δ γνωστΌς έλληνιστΥις Gy. Mo
ravcsik, Οστις προfβη είς σχετικiιν &νακοίνωσιν δημοσιευ1'tείσαν εlς τα Πρα
κτικα tiiς "Ακαδημίας Ά-θ·ηνών 3

, μνείαν ποιησάμενος αύτοϊ! καΙ είς tJ..λλας 
μελέτας του 4

• ΠαραλΛ1lλως τΟ εν λύγφ χρονικΟν &πετέλεσεν &ντικείμενον 
Ερεύνης και τοί! γράφοντος, δστις παλuιότερον Εδημοσίευσεν άποσπάσματα, 
τελευταίως δΕ καl σχετικας μΕ είδικU: τμήματα αϋτοίi μελέτας 5 • 

βιογραφικών μελετημάτων περi τών τεσσάρων ίστοριογρ(.ίφων ύπΟ Ν ι κ 0 λ ά 0 υ Β. 
Τ ω μ α δ ά κ η, • Α&Υjναι 1953 και τfιν εκεί ιiναφερομένην fJιnλιογραφίαν. 

1 S. R i c c ί, J<iste sommaire des ιnss. gι·ecs de la Bibliotheca Barbe· 
ι·inat Reyue des Bibliotheqιιes (1907), σ, 81. 125 (καt ε·ν χωριστφ τεύχει). 

2 Σπ. Λάμπρου, Περί τινων βαρβερινών κωδίκων, Νέος 'Ελληνομν1Jμων 
Ε' (1908), 4Μ-467. ' 

3 G γ. Μ ο r a ν c s i k, 'Άγ'\•ωστον ΈλληνικΟν χρονικΟν περl της [στορίας τών 
Όftωμανών Σουλτάνων, Πρακτικιl της "Ακαδημίας 'Α-&ηνΟ:η•, 5 {1930), 447.450. 

~ G Υ. Μ ο r a ν c s i k, Bericht cles Leonardus C1Ίiensis ίiber den Fall 
νοη Konstantinoρel in einer νulgiirgτiecbischen Quelle Hyzantiniscl1e Zeit-
schrift, 44 (1951), 428-436. ' 

5 Γ. Ζ ώρα, Τό. τελευταια Βτη της Φραγκοκρατίας καi 1Ί Ο:λωσις τcΟν • Α-&η· 
νών ύπΟ τών ΤοUρκων (κατd τΟ'\' άνέκδοτον βαρβερ~νΟν έλληηκόν· κώδικα 111), 'Ελ· 

i 
I 

J 

1 

ί 
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·ο κώδιξ παρουσιάζει μεγάλην σημασίαν &πΟ άπόψεως φιλολογικfις καl 
ίστορικfις. ΚαL άπΟ φι.λολογικfις μΕν πρέπει νό. Εξαρit] τΟ ί\φος τοϋ συγγρα
φέως, τΟ όποίον διακρίνει ή &πλότης καl ή ζωηρότης της άφηγ1lσεως, ώς καl 
τΟ·γλωσσικΟν ίδίωμα, χαρακτηριστικΟν της όμιλουμένης τfiς τότε Εποχής. ~Απ~ 
&πόψεως δΕ περιεχομένου είναι &ξιαι 'ιδιαιτέρας προσοχfις καΙ. μελέτης αι 
παρεχόμεναι ίστορικαl πληροφορίαι, Εν συνδυασμψ πρΟς τΟ πρnβλημα τών 
πηγών, τΟ:ς όποίας Εχρησιμοποίησεν δ συγγραφεύς. Τα προβλήματα Ομως 
αύτΟ: τα &φορώντα εϊς τΥιν μορφην και τΟ περιεχόμενον {}ό. μάς &πασχολή
σουν είδικώτερον έν καιρψ, δταν {}α προβώμεν είς κριτικ1Ίν του Ολου χει
οογράφου Εκδοσι ν 1

• 

... ΤΟ υπΟ μελέτην χρονικΌν ίστορεί τU γεγονότα μΕ κέντρον τοlις Ί'ούρκοvς 
σουλτάνους. "Η δη ό • Λ.ftηναίο~ ίστορικΟς της ΕποχΥίς τiiς άλώσεως Λαόνικος 
Χαλκοκοvδύλης εlχεν Εγκαινιάσει &νά/,ογον τρόπον άφηγήσεως είς τΥιν ίστορίαν 
του περιέχουσαν τα πολιτικδ. καl στρατιωτικα γεγονότα &πΟ τοϋ 1.298- 1463, 

' ~ ' c λ' • Κ ' 2 ., • Ο σύγ μΕ τΥιν <<&εμελιώδη διαφοραν-ως εγει ο ρουμπαχερ -οτι εις τ -

γραμμα τοϋτο κατ~ &ντί-8-εσιν πρΟς πάντα τΟ: προγενέστερα προϊόντα τiiς 
Βυζαντινfις ίστοριογραφίας, oVχt πλέον τΟ Βυζάντιον1 &λλU τΟ τουρκικΟν 
Κράτος άποτελεί τΟ κέντρον, περt δ συνείρεται {J διήγησις)>. 

ΤΟ παράδειγμα τοϋ Χαλκοκονδύλη άκολουftεί, ώς ε'ίπομεν, καt ό συγ
γραφε-Uς τiiς παρούσης ίστορίας, έκ-&έτων τα γεγονότα με κέντρον τΟ τουρ
κικΟν "Κ&νος καl διαιρών αύτ-fιν είς κεφάλαια χωριστό: δι• δνα εκαστον 

σουλτάνον. 
~Εκ τόΊν κεφαλαίων τούτων δημοσιεύομεν κατωτέρω τΟ είς τΥιν βασι-

λείαν Μωάμε{} Β' τοϋ Κατακτηrοϋ &ναφερόμενον, έν τψ όποίφ έκτί&ενται 
δια μακρών τcl τiiς ζωfίς αύτοϋ, &πΟ τΥίς &νόδου είς τΟν Ηρόνον μέχρι του 
-&ανάτου του, καl δη τα &φορώντα εϊς τf]ν δργάνωσιν καl ηlν διεξαγωγiιν τών 
παρ' αUτοϊ! &vαληφitέντων πολέμων, μεταξV τών Οποίων Lδιαιτέραν &έσιν 
κατέχει ή Εκστρατεία κατΟ: τ)iς βυζαντινiϊς πρωτευούσης καl 'i άλωσις αύτiiς t;. 

ληνικ+ι Δημιουργία. Β' (1949), 679- 691, τ ο ϋ α υ τ ο ϋ, ·Η Ο:λωσις τϊΊς Κωνσταντ_ι· 
'\'Ουπόλεως (κατδ. τόν &νέχδστο'\' βαρβερινον έλληνικΟ,, κc.δδικα 111 της Βατικα'\•ης 
Βιβλιο&ήκης), •Ελληνικι) Λη~tουργία, Γ' (1950), 8~1 -, 86:, ,τ ο U α ύ τ ο ϋ, ~ί τ:λευ· 
ταίαι στιγμαί τού Κωνσταντί.νοu Παλαιολόγου (κατα τον ανεκδοτον βαρβερινον ελλη
νικΟν κό)δικα 111) •Ελληνικ+ι Δημιουργία, Δ. (1951), 202 · 204. Έπ1. τού αυτου χει
ρογράφου εtργάσ&~1 , τύ ύποδείξει μου χα(· ό Φ. Βίκκιο, δημοσιΙ?ύσας ιiποσπάσματά 
τινα Εν τi'j Έπι&ε.ωφlσει Ρc.rψης (1939). 

1 Mi τό ζfιτημα τό'η• πηγ{όν τσϋ χρονικοίί ·1'1σχολή&η τελευταίως ό G )' ·. Μ ο
Γ a ν c s i k, Bericht des LeonaΓdu::; Chiensis ίi1Jer den FalJ ναη Konstantιnopel 
in eιneι· yu}g·S.rgι·iechischen Quelle, "Εν(}' &ν. 

2 Κ. κ ρ 0 υ μ π ά χ ε ρ, •Ιστορία της Βυζαντηνfiς Λογοτεχνίας, μεταφρασ&είσα 

δπΟ r. Σωτηριάδου, Ά-&fίναι 1900, ΑΊ σ. 610. 
~ Γ. z ο) ρ α~ 'Η Ο.λωσις της. ΚωνσταντLνουπόλεωςι "Εν&· δ. ν. 
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Ή f'κδοσις δ' αϋτη f'στω μικρa καl ε1•λαβi]ς συμβολη εις τi]v ερευναv 
τiiς τρομεράς Εκείνης ΕiJνικiiς περιπετείας, τfiς Οποίας κατd τΟ JταρΟν Ετος 
συμπληροϋται 1] πεντακοσιοστfι 1~λιβερα επέτειος 1 • 

Ή τραγφδία τoii 1453 ~πijρξε σχληρa δοκιμασία διu τu "Ε&νος, τετρα
κόσια δΕ Ολα ετη &πuτήftησαν, ϊνα δ έλληνισμΟς καrορί1ώση να Επανεύρη καl 
πcίλιν τας δυνάμεις του καl διεξαγάγη τΟν Ε:σχaτον ύπΕρ τfjς Fλευί1ερίας αVτοiί 
&γώvα. ΚατΟ:. ηlν μακρδν τω:!την περίοδον τΟ παρciδειγμα καl ή άνάμνησις 
τiiς τελευταίας νυκτΟς της Κωνσταντινουπόλεως καl τiϊς 11-υσίας τοϋ τελευ· 
ταίου αϋτοκράτορος άπετέλεσαν τΟν φωτεινΟν φάρον, Οστις Ενέπνεε καl ένε
-&άρρυvε τοlις ύποδούλους, {}ι) &ποτελώσι δΕ καl εLς τΟ μέλλον κωΊ-~ Ολας τ&ς 
κρισίμους στιγμUς πηγ1]v έ8νικiiς πίrηεως καl ύπερηφανείας : <<.Οσαιδtl
ποτε-γράφει σχετικώς ό ~Αδαμαντίου 2-νέuι Ηεωρίαι χαl νέα διδάγματα 
κατακλύσουν τοVς νεαροUς "Έλληνας, Οποιοσδήποτε φ-Ηορο;τοιι\ς κάματος καl 
αν καταλαμβάvu τιlν Έλληνιχiιν ψυχήν, δΕν Εχομεv παψi να Ενfiυμη-&ώμεν 
tt)v Vπερόχως μεγαλοπρεπfl Εν ηi &λίψει χαl Εν τύ όδύνη νιJκτα Εκείνην διι.i 
ν~ άνανήψωμεv καl να λάβωμεν νέας δυνάμεις καl νέας Ελπίbας. •Η &νάμνη
σις σκηνών, αί όποίαι οϋτε συνέβησαν c'iλλοτε εlς τΟν κόσμον, &λλ~ οUτε {}U 
συμβοϋν πλέον, είναι Εν ΈΒ-νικΟv λουτρόν, τΟ Οποίον δfν πρέπει να λησμο
νούν οι διδάσκαλοι τοϋ 'Έ-&vους, άΗ' οϋτε καl oi ήγέται αύτοϋ, όσάκις όμι
λοϋν η πράττουν τι σχετικΟν μΕ τi}ν f:{}vικi}ν ύπόστασιν. Είναι βαρεία, s1ναι 
καταi1λιπτικiι ή κληρονομία, άλλ" ο'ί άπόyονοι Οφείλουν να εΙ ναι ύπερήφανοι 
δ τι τοιοϋτος iστορικΟς κ).i]ρος Ελαχεν είς αύτοiις κα l να άρύωνται έξ αύτοϋ 
&καταβλήτους δυνάμεις». 

• • * 

·ο κώδιξ σφζεται έν καλfi καταστάσει, καίτοι Εχουν άπολεσ{Ηi τα πρώτα 
και τα τελευταία φύλλα αύτοϋ, 11 δΕ γραφή του ε1ναι, κατα κανόνα, καitαρδ: 
καl εύανάγνωστος, μΕ σπανίας μόνον διαγραφας η διορΗώσεις, γενομένας δια 
χειρΟς τοϋ αϋtού γραφέως. Ί-Ι γλώσσα ε1ναι &πλfl δημοτική, μέ τινας ϊδιω
τισμοiJς και πολϊ.οiις σολοικισμούς, καl μΕ συχνΎιν χρfiσιν ξενικών λέξεων καl 

1 Ή σχετικi} μ€ τi}ν &λωσιν της Κωνσταντινουπόλεως καί τΟν -&άνατον τοiί τε· 
λευταίου αίιτοκράτορος βιβλιογραφία εtναι πλουσιωτάτη. • Αναφέρω έδ& μόνον τi}ν 
ώραιοτάτην καί συγκινητικήν περιγραφι)ν τοϋ Γ. Σ λ ο υ μ π ε ρ ζ έ, Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος καΙ. ή πολιορκία καΙ ή Ciλωσις τijς Κωνστα\•τινουπόλεωc; ύπΟ τ&ν Τούρ
κων (μετάφρ. Σπ. Λάμ.ι-τρου, έν 'Α<&ήναις 1914), 1ϊτις παραμένει πάντοτε βασικi} έπί 
του 'θέματος, 

2 Ά. Ά δ α μ α ν τ ί. ο υ, Ή τελευταία νiιξ της Βυζαντινijς Κωνσταντινουπό
λεως, €κδ. Πρωίας, Ά.fΗϊναι 1935, μέρος Β', σ, 32. 

, 'λ ' ;1· βασιλεία Μωάμε-& Β' Ίi {fλο1σις της fi.ωνστανtινουπο εως και 237 

ίταλικών Ορων καl Ονομάτων, γεγονΟς Ο~ερ μ~ρ:~ρεί τi}v επίδρασιν καl 
τοίi αύτοκράτορος, δ -ν 11γών ι ~Εν τii ti:Jq. Ciνω σημειουται το ονομα 

υτικω ;τ · " Μ , & προστίflεται Ενί.οτε περl σΟ γίνεται λόγος, προκειμένου δΕ περl του ωαμεt 
καl {) φράσις <<Μεχμέτης,- όπο\J 8πflρε ηlν πόλι>> 2. 

'Ε ~ κατωτFοω 8κδόσει 8μείναμεν πιστοl είς τΟ χειρόγραφον, διωρ-
ν τη • ' ~ 'σα μεν , ,; ' οί υάοι\}μα όρ&ογραφικΟ: σφάλματα και αποκατεστη .a-ωσαμεν ομως τα π ι • ~ ... ' e " s 

τfιν στίξιν, ητις έν τψ πρωτοτύπφ Εχει τεθ-fι εικη και ως ετυχεν . 

-~') 'ξ έν τη·_ κριτικϋ του δλου ι Παρατηρήσεις περι της γλώσσης υ·ε .ομεν προτα ει 

κ({Jδικος έκδόσει. , , , }. β, , 
2 Ή είς τΟν σουλτάνον Μωάμε{} τΟν Β' δ.ναφερομενη ,αφηγησ:ς "κατα .αμ ,α'\ει 

τΟ. φ 50v. 81r του βαρβερινοU κώδικος, fjτοι τΟ τρίτον περιπου το~ ~λου ~ κειfεν~υ. 
.s 'Αταξία-παρατηρείται και είς τΟν τονισμΟ,, τω,, λέξεων, πολ αι των οποιων 

είναι άτονοι, ένφ άλλαι φέρουσι δύο η τρείς τόνους. 



238 
l'εωργίου Θ, Ζώρα 

50r 'Εδ-ω dρχίζει ή βασιλεία τοϋ σουλτdν Μ.ε~ε ' t - - .,. ~ μοηι, 
υ ου του ;.r.ουρdτη : δ δέκατος -10-

Λοιπόν ώσd1' έκάfJησε ό αουλτd1ι il!lε ε έη ' 
'Ανδ.οιαvούπολι καl εl , • , Χ μ Jς είς την βασιλεία εlς η}ν 

.. · χε τοτε αγαπη μ8 τι}ν Ούγγα , , , Β • 
5 καl μi: δλους τοVς άφεγτάδ - - ρια, με τις οvΑγάρους 

τοVς Βενετζάvους. ες lO)JI χριστιαJιωJΙ καl μ8 τούς Ρωμαίους και με 

Καl περάσο11τας δ}.{ ου , , , • , 
σάτα ι' dπεζοVς καl κα·β~λλ; χρ01 ~υς,, ~μαζωξε ~ετρακόσες χιλιάδες φουσ-

, αρους, και εβγαλε λογου- •,... α,, , , 
κατα;τανω τη-. Ου' , " , "' πω~ υε,.,ει 1ια παγιι • ., γγαρι ας ~ Α ' ~ ' 'β , 

10 πολι, έξάφΝJυ έδιάβη . , μ μη • ωσ~ν ε γιjκε Οξω dπδ τΎjJ' • Α1'δριαvού-
καταπαγω ει ς την δvστυχισμ' β λ ' 

S1r μα{ωγ, εlς τΎμι Πω,.αταντινου' λ ; ' " ενη ασι ειαν τcίJν Ρω-
πα ι, οπου ηω 1ιε τό β λ~ _ 

τινοvπόλεως ό ΚωJ'σtαvτίJιος ό Παλ • ~., ' 'τε~ ασι εας της ΚωJ'σταν
δτι ήτοvε δυνατός &νδ , ατ~ο~ο, ος, και τον c:παρομοιάζανε Δράκο s, 

~ ' ι ρειωμεvος. LJ.αι πηγαίJιοντας ό σουλ ' Ai , 
εις τφι ΚωJ'ΟΤ(f.Jιτινούπολι εδιαγο' ζ ' • λ' ταJΙ εχεμετης 

lo· ~ ' , ι υμι ε και εσκ αβοJνε το' ' οπου ητανε Ο~ω εlς τά χωοία _ fΤ'λ · υς χριστιωιους 
v .. της JO ης. 

Καί ώσdν έσωσε εlς τη' 1, Πόλ "'β , ι, ε αι,ε τά φουσαάτα ' ~ , , και επερικυκι.ωσωιε 

2 primum ένδέκατος sc 1• ·ι . 
1 

· .r PSI l)OSL 111 δέκατος ιnιJtav 1·ι 1 in margine snperiori : ;. πο .εμος τijς Κωνστωιτοιό:ποJ.ης 
-/ d1ιδρηανόπολη 

1 Τό.ς δυνάμ·ς -Μ · • " ει του ~ ωαμεt!-· εκστοατεύοντος I 

αγνω~τος χρο;ογράφος ιlναβιβ6.ζει εlς τ;τρακοσία κατα τijς, Κο~νστα_ντινουπ?λεως ό 
του αι παρεχομεναι. {ιπΟ τ&ν πηγών-'δ' δ' - ς χιλ~άδας. Επι του σημειου τού-
' λ' ι ιςι: ε τω·ν .:{}ρηνων» είδ' ανα ογως Τf0ν προ-&έσεων των συγ , _ , - ησεις ποικίλλοuσιν 
, {} , , γραφεωv, των με'\' ζητούντων ' , ' 
εχ ρικα στρατευματα πολυfiριitμα - δ λ ' να παρουσιασωσι τα , _ , ινα ικαιο ογησωσιν oU , 'δ 
στασεως των πολιορκημένων τών δ I .Q , τω την α υναμίαν ιlντι· 

λ λ Α- " ' ε προσπαυ·ουντων νό. παρα • πο υπ ηυ·η, ινα εύκολώτερον Εν-&αρρύνοΙ , Ε' , στησωσι ταϋτα oVχi 
, I σι τους υρωπαίους να ' λ • β 

φορια'\• προς ιlπελευ-&έρωσιν τοϋ Β ζ _ , ανα α ωσι σταuρο-
Ζ , Ή "λ υ αντινου κρατους Βλ , _ "λλ 
, ω ρ α, α ωσις τijς Κωνσταντι.νουπόλεως "Ε {}' , . ~' συ,ν τοις α οις Γ. 
ελπίδες τών ύποδούλων, "Εν{}' Ο:ν. , ν αν., του αυτού, Πόνοι καi 

2 'Ο , 
σuγγραφευς της χρΟ'νογραφίας ύπογρ 'ζ , {Η , 

χαρακτi]ρα του Μωάμε& Οστις προτ &έ ' ~μ~ι ει ευ Ις εξ ιlρχfις τΟν δόλιον 
'λ ' ' ι μενος να εκστρατε·ύσ11 κα ' - Κ 

νουπο εως, προσεποιείτο Εκστρατείαν κ τ 1 _ 

0
, , • τα της ωνσταντι-

, • ' .α α της υγγαοιας Είς τ' ' ' 
ρισμον επανερχεται καΙ :ι.ατωτέρω στιγμ 'ζ , : · ον αυτον χαρακτη
σοuλτάνοu. ' ατι ων την ανειλικρινij συμπεριφορCιν τοiί 

, 
3 Ό συγγραφεύς καί. κατωτέρω ύποστ 'ζ " , 

επωνομάζετο «Δράκος:. Jιc: Εκ _ ~ β) η~ι ε,ι οτι, 0 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
' - της ι'-Πι .ητικης εμφανισεαις κσi tη'ς , δ . • -

αν ρειας αυτου. 

1 Η &λωσις της Κωνσταντι·νοuπόλεως καί {1 βασιλεία Μωάμε{} Β' 239 

τΟ γVρο δJ.ψ' την llόλι, τd φουσσίiτα δ λα τfjς Άνατολ1'jς καl ηjς Δύσης, καl 
άρχίσανε καl επολεμούσανε 1jμέρα και νύκτα με πίiσα λογ1jς δ.ρματα. Ka'i οί 
Ρωμαίοι απΟ μέσα έπολεμούσανε καl άντιστέκαJ•ε καl έρρίχνασι άπάνω εlς 

20 τΟ πλ1jfJ.ος τών Τουρκών φωτίες &ρτιφιτζιάλους με βοτά1ιι καt τειάφι, τd 
δποία τd έρρίχνασι &πάνω άπΟ τd τειχία. Καt οί Τοϋρκοι &πόξω έκάμvασι 
κάποιους πύργους ξύλιγους καl τοVς έντύαανε με πετζία, διά νd μην τοiις 
έκάψl] 1} φωτία· καl τlς έγεμίσαγε χώμας καl τlς Ε.σύραJ•ε κοντd είς τΟν 
τείχο, 'ς τd χαντάκια, διd νd τd γεμίζουνε νd έμποϋνε μέσα. Κα'ί έκάμανε 

25 και πλέκτες με τd κλαδία καl κοφίνες μεγάλες καl liλλα πράματα πολλ5J1! 
λογίων διά γd τd γεμίσουνε, 1-'d &Jiεβοίινε, νd fμποϋνε μέσα. ~ Εκάμανε καl 
άμάξα ώσdγ καστέλλια καl liλλα ίντζένια, καl l!J.€γε δτι ; «Καl δεν πιστεύω 
δτι οί Ρωμίiνοι γά έκάμανε τόσα πράματα δταν έποί.εμούσανε την Καρτα
γέvα, όποV είναι σήμερο τΟ Τούνεζι, είς τοiις Μώgους». 

30 Και τΟ περισσότερο, όποV dSριαε ό σουλτdγ J}f εχεμέτης και εκαμαJιε 

μία μεγάλη λουμπάρδα, όποV ljτονε τΟ βόλι της l1ιδεκα πιfJαμες τΟ γϋρο, 
και έ'δερ1'8 εlς τ01' πύργο λεγόμενο Βατωιίνεο, ΚΟJιτd είς η)ν πόρτα τοϋ 
<Αγίου Ρωμανού. Καl τόσο έ'δερνε τΟν τείχο, δτι έπεφτε καi §γέμιζε τΟ χαν
τάκι και ιαασε ϊσια με η) γt'j, και εκαμασι στράτα δρόμου διd vd έμποϋσι 

35 μέσα οί Τούρκοι. [(αl έμπαίνdσι, έάν δεν ή{}έλωιε προϊδεί οί Ρωμαίοι &πό 
μέσα, όποiι έκτίσωιε liλλο1ι τείχο άπΟ μέσα. Καl ώσd1ι εlδε ό σουλτdν Μεχε
μέτης τΟν τείχο κτισμένο, ΝJ-ά,ιιαξε καl λέγει : <(Έτοϋτες τlς τέχνες δεν τiς 

51ν κάμουσι οί Ρωμαίοι, μόνε οί Φράγκοι, όποiι κάμουσι τόσες τέχνες καl 
άντιστέκοvνται είσε τόσο1ι πόλεμωι καl δέν φοβούνται μηδε ααtττες, μηδΕ. 

40 l1λλα μάγγωια, όποiι τοVς πολεμώ». 
Καl οί Γαλατια1ιοί, όποV είναι 'ς τΟ Γαλατίi, έδείχνααι πι:bς έχουνε 

αγάπη με τΟν σουλτd1' Μεχεμέτη, κα'ί &φ1]aανε καl έκτισε ό Τοϋρκος lναν 
πύργο εlς τΥ;ν χώρα τους δυνατόνι ό όποίος έναι Κως η)ν σήμερον, καl διd 
τούτο δ€1' 1]πορούσανε νd βοη#·ήσουγε τijς Πόλης. Λοιπόν αύτη ιj πονηρά 

45 άγάπη, όποV εl'χανε με τΟ1' Μεχεμέτη, Uπεράοανε καμπόσες ήμέρες· άμμη 
κάλλιο τους fίτονε J!ά έχουσι μάχη κα{}άρια παρά τη1' αγάπη την ψεύτικη, 
διατl δΕν ljίfελε κάμει ό Τοϋρκος τΟν πύργο1ι, ώς εί'παμε, όποV έκείνος ljτω•ε 
ό χαλαομΟς τοϋ Γαλατά. Διατl liν δεν ljτονε αVτός, 1jfJέλανε άντιαταiΝj τοϋ 
Τούρκου, καl δΕν έπαραδιδόντησωι ώadv γυναίκες. Καl οί έλεεινοί Πολίται 

50 είδα ν ε πι:bς οί Γαλατιανοl δέν τοiις δίδουνε καμμίαν βοή{}ειαν, άλλd μη δε 
άλλες &φεντίες τών χριστιανών, έπολεμούσα1'ε μοναχοl καl ά1ιτιaτέκανε είς 
τΟν πόλεμο1ι 'ήμέρα καl νύκτα, δaο έδυνόντησάνε, διατl δεν &καρτερούσανε 

27 και ελεγs δτη supra lineam add. cod. 
leνi 47 διαχί iteratum in cod. deleνi 

--15 μf: τον iteratum in cod. de· 

! : 
! ; 
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βοή{}ειανι chς ε'l'παμε,μηδέ dπδ την Βενετίαν μιιδέ dπδ η'ι f'ένοβα ηδ' ' • 
' z , ~ ' ι . ι μ ε απο 

κανενωι !ΟΠ01', μονε απδ τον Θεό ν 1
• ~Αμμη 1} άιιαοτία τοϋ λαού δέν α 

5δ Λοιποι• ΙιΊ• ' ' , , Π'' ' ' φινε. 
τα ε αποκΛεισμε1ιη η Ο/,ις μέ μία fiλυσαο χο1ιτοη' όποV η'ιν §βα-

λ 'β λ' , ' ' • ' ' ·~ ο α~ι εας ,απ~ τη'ν μίαν μερέα τοϋ γιαλού έως είς η)ν lf.λλη, καl έ'κλεισε 
!Q λtμt(J}VQ δια JΙQ μφι lμπfj μέσα Jj &ρ μάδα, td κάτεργα tQV GOVJ.τdv Μ.εχε-

1 τ: "r;. , , . 
μ~τη. οτε ,η~ ~1'ε' τα κατεργα rd τούρκο~α UπΟ τη,, 'Α1'ατολ~J καl άπδ liλλους 
τοπους και απο τηιι Δύσι' καl φούστες καλd άρμα τω μένα τΟ όποίο ljτανε 

60 κά~ερ.:α κα) φο?στες έως έκατ(J11 εί'κοσι, κα) έσύρ1'Uνε κ~{ πολλές βάρκες 
~αι ~λλα ,πλεο,υμε~·α φορτωμένα δ.ν{}ρcδπους τοξότες, κα{ ωρμιjσα1'8 Jld 

εμ~~υ,ιε ,με~α ~~ς 10 λιμt~J~~~ ~ς, τΟ Γαλατ{i, ~Αμ,ιυ) cδσd1ι τδ1ι ηϋρω!ε κλει
σμε1ο με την αλυσσο και τη1ι μεσα μεοέα fι'τανε καράβια κα' 

, , , , , "' · · τεργα χριστια-

Jιικα αραμε1ια· και ηταJιε τd καραβία άρματωμένα και τd έδιώχνω•ε dπΟ 
65 μακρέα κα' δ' ' ' ' • · ι εν αφοιασι 1ια εuπ1j ή τούοκικη &ρμάδα vαι' • ι , ι 

• ' ι 1 ' ' " • · • .ιυ εγυρισε οπισω 
ει.ς το πει.αγο. 

52r • , f(αl , οί ~οV~κοι την στcρέα έπολεμούσωιε τd τειχία η]ς Πόλης καί τd 
ερρ~χJιασι,μΒ τα' ~α~γανα, δποV έξέρασι τδ1ι καιρδν έκείνον1 καl τά έρρίξωιε 
τρεις βολες και εκαμωιε τόπογ διd νd έμπούνε v-α• ' p, - ά' • 

?Ο ~ - ~ · Δ• l οι ωμαιοι π ι.ι τα 
~φειά:ασι: ~αί • l~όντας οϋτω ό σουλτd1ι 1l:fεχεμέτης1 άπολπίστη Π(bς δΒν 
ηπορει να την επαρυ. 

Τότε εύοέ{)η ε να ~ I δ c ' ., -
, "'. _ ,ς αργιγα ος, οπου ητονε πρωτα χριστιανός 1 όποV 1jτοvε Ταλιαvοςι και εlχε ξερει d:πΟ τΟν ποταμόν τΟ λέγουσι Πα' c • • 

- -. , ' , οπου απερ-

p;_ ν~υσι, τα, πλεο,υμεν~, καl έδιάβη καl είπε τοϋ σουλτd1• Δ:lεχεμέτη Οτι : 

?ο « Ifrω ξερω ,να.μ::ασω, τljν άρμάδα εlς τΟν λιμιcΟνα εlς τ0 1ι Γαλατii τfjς 
Πολη~». -~αι επηρε f}ελημα και τΟ Εκαμε δτι άπέρασε τά κάτεργα όλα 
~π~ το ~λα~ι njς ~τερέαι δλα γλυκά 1 όποV δΒν έβλάφτη μηδf: ένα 2. [(α{, 
ω~αv :α ει δαν~ οι Ρωμαίοι καl ό βασιλέας π&Jς έμπi}κε f; άρμάδα 
του Τουοκου με σα είι; τΟ λιμι{iJνα, ' β' α λ • ' , ι "' . εφο ηι,ησαν πο υ και εβαλωιε εlς τό 

68 lζάρασι 

• J, Περ,l. τ~ν κατ~ τ,οlις.,τελεuταίους χρόνους Lδεολογικ&ν ρευμάτων Εν Βuζαντίφ 
ως και περι των μετα την αλωσιν διαμορφω~εισών κατεufl-ύνσεων βλ Δ z . Α 

- Ίδ ~ , .. ακυu-η-
ν 0 υ, εο .ογικαι συγκρούσεις εtς την πολιορκουμένην Κωνσταντινούπο~ ιν "ΑΑη·,,α 
1950 Γ Ζ ' Ή "λ Ό υ ι 

_ · ·, ω Q, α, , α ωσις τfjς l{ωνσταντινοuπόλεως καί α!. μετ' αιJτfιν διαμορφω-
{}-εισαι ε&νικαι και πολιτικαi κατεutJ-ύνσεις "Εν-&• &ν τ 

0 
u· α υ' • 

0
- Π • • 

'λ 'δ - ~ , ' · • ~ υ, ονοι και-ε πι ες των uποδουλων, "Εν&' &ν. 
2 
Ε!ν~ι γνωστΟ~ δ:ι 14 ετη πρΟ της δια ξηρdς μεταφοράς του τουρκικού στό

λ?υ, εΙχι>~ν επι,χειρη{}η επιτυχώς εtς 'Gt]ν 'Ιταλίαν &\•άλογος· ύπερνεώλκησις εί.ς τfιν 
λι,μνην τ~ς Γαρδας τφ 1439. Γεννάται λοιπΟγ τΟ Ερώτημα μψτως ό Μωάμε& είχε 
λαβει γνωσιν του γεγονότος και έμιμή{}η αυτό, η ~ηlπως τις τ&ν πρωτεργατων η άλΜ 

'Η d.λωσις τής Κωνσταντινουπόλεως και 1] βασιλεία ΜωάμεΟ Β' 241 

80 νού τους Ψd κάμοv11ε τρόπον νά τά χαλάσουνε με φωτίες η με πέτρες η μ€ 

liλλα τίβοτες, δt-ατl έπολεμούσανε καl α,ύτd την χώρα d:πδ πδ.σα μερέα, καί 

έχαλάσανε καl την δ.λvσσο. 

Τότε Ιfτονε χρεία νd πάνε οί Ρωμαίοι εlς τd τειχtα νd άντιστέκοvνε είς 

τΟ μέρος τοV γιαλού· καl έδιάβησαν πολλοl πολεμιστδ.δες καl έπολεμούσανε μ€ 

τοVς Τούρκους, όποV έβάλανε σκάλες νd άνεβοϋσι καl δSν τοiις άφiνασι. 
85 Τότε έκάμα1ιε μία τζάταρα η σκάλα- ταράτζα ξύλιJιη οί Τοϋρκοι, μακρέα 

τέσσαρες χιλιάδες όργυίες κα( πλατέα πεvτακόσες όργυίες, και την έκαρφώ

σαvε καλά &πάJ'W εlς την {}άλασαα και τη1ι έτραβ1}ξανε κοντd εlς τd τειχ[α 

τιjς Πόλης· καi έβάλανε άπάJ'W εlς τό αύτΟ πούντε πολλοiις Τούρκους καl 
έπολεμούσανε, διατi &πδ κάτω τού αύτού πόντε [βαλε πολλd βουτζία άδεια 

90 καί η]ν έκράτειε άπάνω. Και έπολεμούσανε μέρα καl νύκτα. Καl lατειλνε 

τά πλεούμενα καl fιφέρνανε φουσσδ.τα άπΟ την ~Ανατολη καl άπδ τη Δύσι, 
52v τόσο δτι άπερνούσανε άπδ τΟ ποϋντε καl έρχό1'τηοά1'ε καl άπερνούοανε άπδ 

τΟ ποfί~ιτε. f(αl lκαμνε δύο δουλείες, όπου Επαιρ1'ε τοVς πολεμιστaδες καl 

έπ1}γαινε κωιτd εlς τd τειχία καl έπολεμούαανε· U.κόμη lκαμ1ιε καl άλλο, ότι 

95 έμπόδιζε καl πλεούμεJ•α 11d μ1)ν έρ{}οϋvε 1ιd δώσουι'ε βοψ{}εια τijς Πόλης. 

f(α'ι εlς αύτό }jρΟανε τρία καράβια Γενουβήσικα μS lνα τοϋ βασιλέως 

φορτωμέ1ια στάρι, παξιμάδια καl liλλες τροφf:ς διd βο1}fJειαν τής Πόλης άπΟ 

τη1ι Χίο· όμο[ως καl Uρματα καl δ.Jι{)ρώπους εlς βοfτ&ειαν· καl τΟ καράβι 

τοϋ βασιλέως έρχέτογε άπδ η) ν Τζιτζίλια φορτωμέ1ιο. l(αl ο]ς rjρ{}ανε κοντd 

100 εlς την χώρα, τd εί' δανε οί Τούρκοι, όπου έφυλάγανε τΟ lμπα, έβγήκανε τά 

κάτεργα καl οί φοϋστες καi έδιάβησαν &πάγω εlς τd καράβια και έπολεμού

σανε. Καl ό σουλτdν Δ:lεχεμέτης έκαβαλλίκεψε καl έδιάβη εlσε τόπον ψηλό 

τοϋ Γαλατii καl έκοiταζε τόν πόλεμον. CΟμοίως τά έκοιτάζανε και άπδ την 

Πόλι. Τότε έδιάβησαν τd κάτεργα πρώτα άπάνω εlς τό καράβι τού βασιλέως 
10.5 καl έπολεμούσανε ανδρειωμένα, εlς τΟ όποίο ljτο1'ε καραβοκύρις Φιλίππο; 

102 ό add. σουτd:ψ 

λος ναυτικΟς η Εργάτης bτώλησεν εiς αυτον τΟ μυστικΟν τής μεταφορ&ς. ·ο Βερ
ναρδάκης (" Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως) ύποστηρίζει δτι τΟ κατόρfi-ωμα τfjς 

λίμνης Γάρδας ιiνεκοινώ{)-η είς τΟν σουλτάνον, Vπό τινος χριστιανού, ό δέ σύγχρογος 
τfjς άλώσεως λσ.τlνος άρχιεπίσκοπος Μυτιλllνης Λεονάρδος δ Χίος λέγει δτι ό μηχαΜ 
νικΟς ό βοη~ήσας τΟ βργον του Μωάμε-& Υjτο &κριβώς δ 'ίδιος, ό δποϊος Sκαμε τΟ 
κατόρi}ωμα είς ηlν Ίταλίαν. Οί ίστοριχοL τfjς άλώσεως ούδεμίαν σχετικi]ν παρέχουν 
πληροφορίαν, ό)στε 1] μαρτυρία τοϋ χρονογράφου μας είναι Εξαιρετικfjς σημασίας, 
J}ς μνημονεύουσα τΟ πρώτον τΟ γεγονός. Βλ. καl Κ. Κ α ι Q ο φ ύ λ α, Μεταφορd 
πλοίων διd ξηράς, Σόρβολος καl Μωάμε-& Β' ι "Επετηρlς "Εταιρείας Βυζαντινό'> 
Σπουδών 1 ΖΊ 46 ω 51. 

t:ΠETHPIJ.; Ι:ΠΑΙΡΗΙΑ~ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ .ΙΟΠ~ΥΔΩΝ "Ετe; ΚΒ' Ιό 
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βοήDειανι r!Jς εί'παμε,μηδS dπδ την Βενετίαν uηδS άπδ η'ιl'ε'νοβ δ' ' ' 
' ' ' ' ι ' α, μη ε απο κανενωι τοπον, μονε &:πδ τδιι Θεόv 1• ~Αμμη 1} άμαοτία τοϋ λαοϋ δSν δ.φ , 

5ό Λ ' , ~ , ,.., ι1ε. 
'- οιπω• ητω'ε αποκ,ι.εισμέ11η 1j Πόλις με uία ϋ.λυασο χοvτόη' όποV ' "β 

λε c β , ' , ' ' ι w '" 1 την ε α-
ο ασιΛεας απο την μίαν μερέα τοϋ γιαλοV lως εlς τη' ν ά'λιι . αι' " λ 

, ~ _ , , Λ , κ εκ ειαε 

το i.ιμιωνα δια 1'α μη,, έμπfί μέσα 1] &ρμάδα, rd κάτεργα τοϋ σουJ.τdν Μεχε-' τ:· " {} ' ' ' μετη. - οτε ηρ αγε τα κατεργα rd τούρκικα άπδ τiμ; ~Ανατολ1'1, καl άπδ άλλου ό ' ' ' ' Δ' ' . ς τ ,πους και απο τφι υσι, και φούστες καλd δ.ρματωμένα, τΟ όποίο 1]τανε 
60 κατεργα καl φούστες l!ως έκατδJ' εl'κοσι, και έσύωιανε και πολλε'ς βα'ρ 

' "λλ λ ' ~ , κες ~αι ~ α π εουμεJ•α φορτωμένα άJι{}ρcδπους τοζότες, κα{ ωρμJ]σανε Jld 
εμ;ουJιε μέσα ~ς τΟ λιμιώ,,α, 'ς τΟ Γαλατά. 'Αμμ1) oSσdv το,. 7Jvρω}ε κλει-
σμε,,ο ' 1 "λ • , , 
ι • ' ,με τ;ν ~ υσ,σο"' και τη'ν μεσα μερέα ifτανε καράβια κάτεργα χριστια-

1 ικα αραμεJ'α και ητανε τα καραβία άοματωμένα καl τd έδιώ • ' 
65 ' 1 δ' • "' ~ χναJ'ε απο μακρεα και εν αφί1ιασι ,,Q έμπ1-1 >'ι τούρκικη α'ρι•α'δα v ' • 1 

' ' έ' ' " · 1'-αι εγυρισε Οπίσω εις το π ,,αγο. 

52r • , f(al ,' οί Τούρκοι την στερέα έπολεμούσωιε τd τειχία τίjς Πόλης καl τd 
ερριχJΙασι μi:: τJ μάγγανα, όποV έξέρασι τδ1ι κωρδν έκείνον καί τd έρρί~ωιε 

- β λ' I Ο ι I I ς' τρεις ο ες και εκαμωιε τοπογ διd vd έμπούvε vα' c n - Ι? , 
• ~ · .α• ι οι rωμαιοι πα ..... ι τα 

70 εφειανασι; I~al. l~όντας οϋτω ό σουλτάν Λfεχεμέτης, άπολπίστη Π())ς δέ1, 1]πορεί να την επαρn. 

Τότε εύρέ{}η ένας άρ11ιγάδος, όπου fjτωιε πρώτα χριστιανός 0<που' τ ). 1 
I ί 1 ~ ι ητονε ~-ιανο:, και ~χε ξερει άπΟ τΟν ποταμόν, τΟ λέγουσι Πόι όπου άπερ-

νουοι τα πλεουμενα, καl έδιάβη καl εlπε τού σουλτd-ι-• .Δfεχεμέτη δτι · 
75 «'~γιb i;έρω νd μπάσω τfιν aρμάδα εlς τον λιμι(iη•α εlς τδι• Γαλατii τij; 

Πολης». Καl έπ1jρε fΗλημα κα( τΟ έκαμε δτι &πέρασε τd ' "'λ 
• ' ' λ 1 _ , "' . κατεργα ο α 
απο το π αγι της στερεα, ολα γλυκά 1 δποι) δεν έβλάφτη μηδε ε,,α 2 Καί 

C I I "δ " ο 1 

ω~αν ~α ει αν: οι .Ρωfk,αίοι και ό βασιλέας πU1ς έμπ1jκε ~ άρμάδα 
του Τουρκου μεσα εις το λιμιcίJJια, έφοβ,jι9-ησαν πολυ και έβάλανε εlς τΟ 

68 lξάραοι 

1 π ' - ' ' 
ερι των κατα τους τελευταίους χρόνους ιδεολογικών ρευμάτων ε'ν Βuζ · 

'ς ' ' - ' ' "λ αντιω 
9) και περι των μετα την α ωσιν διαμορφωf!-εισών κατεu{}ύνσεων Q} Δ z ~ ' 

~ Ίδ λ ' , μ '· • α κ υ u· η· ν ο υ, εο ογικαι συγκρουσεις εlς τήν πολιορκουμέ·νην Κωνστα,•τινοίιπολιν • Af!-fjνα 
1950. Γ. Ζ ώρα, "Η άλωσις tfjς Κωνσταντινουπόλεως καί αι μετ• αύτήν διαμο ι 
f!-είσαι δ-&νικαί καl πολιτικαί κατεu-&ύνσεις, 'Έν{}' α',, • 

0 
υ- α u' τ 

0
- Π, ρφω~ 

'λ 'δ - ' δ , · ·' ~ · υ, ο'•οι και ε πι ες των uπο ουλων, ''Εν-&' &ν. 
2 

Εlναι γνωστΟν δτι 14 f.τη πρΟ τfjς διδ. ξηράς μεταφοράς τοϋ τουρκικοϋ στό~ 
λ?υ, είχΡ~ν έπι,χειρηi}f~ έπιτuχώς εlς η) ν 'Ιταλία·γ &.νάλογος· ύπερνεώ}.κησ:ς Έις τήν 
iι.μνην τ~ς Γαρ~ας τφ !439. ~εννάται λοιπΟν τΟ έρώτημα μ 1]πως ό Μωάμ:ε{} εlχε 
αβει γνωσιν του γεγονοτος >:αι εμιμή{}η αύτό, η μήπως τις τών πρωτεργατωv η ό.λ-

Ή Cίλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και ti βασιλεία Μωάμεit Β' 241 

80 νοiί τους 1ιd κάμου11ε τρόπον νd τd χαλάσουνε με φωτίες η με πέτρες Jj μ8 
ίiλλα τίβοτες, διατί έπολεμούσανε καl α·ύτd την χcύρα από πδ.σα μερέα, και 
έχαλάσανε και την U.λυοσο. 

Τότε ητονε χρεία νd πάνε οί Ρωμαίοι εlς τd τειχία νd άντιστέκουνε εlς 
τΟ μέρος τού γιαλού· καl έδιάβησαν πολλοl πολεμιστliδες καl έπολεμούσαvε μέ 
τους Τούρκους, όπου έβάλανε σκάλες νd άνεβοVσι καί δεν τους άφίνασι. 

85 Τότε έκάμα1ιε μία τζάταρα η σκάλα- ταράτζα ξύλοιη οί Τούρκοι, μακρέα 
τέσσαρες χιλιάδες Οργυίες καl πλατέα πεντακόσες Οργυίες, καi την έκαρφώ
σανε καλd άπά11ω εlς την t9άλασσα καl την έτραβήξανε κοντd εlς τd τειχία 
τιjς Πόλης· καί έβάλανε άπά1•ω εlς τΟ αVτό ποVντε πολλοiις Τούρκους καί 
έπολεμούσανε, διατl άπδ κάτω τού αύτού πόντε [βαλε πολλd βουτζία lf.δεια 

90 καΙ. η)ν έκράτειε απά11ω. Και έπολεμούσανε μέρα και νύκτα. Κα( l!στειλνε 
τd πλεούμενα καl 1}φέρνανε φουσσliτα άπό τη~~ ~Ανατολη καl άπό τη Δύσι, 

52v τόσο δτι άπερνούσανε άπδ τδ ποϋντε κα( έρχόγτησά1ιε j καί άπερνούσανε άπΟ 
τΟ πού11τε. f(al έκαμνε δύο δουλείες, όπου έπαιργε τους πολεμιστliδες καί 
έπ1}γαινε κωιτd είς τd τειχία καl έπολεμούσανε· άκόμη έκαμ1ιε καl CiλλoJ δτι 

95 έμπόδιζε καί πλεούμε11α JΙd μ1)ν έρfJούνε νd δώσουγε βοήΟ·εια τijς Πόλης. 
Καί εlς αύτΟ 1'fρ0ανε τρία καράβια Γενουβήσικα με !lνα τού βασιλέως 

φορτωμένα στάρι, παξιμάδια καl tiλλες τροφες διd βο1}iJ.ειαν τijς [Jόλης dπό 
τη1• Xto· όμοίως καί Ciρματα καί dJ'ffρcύπους εlς βοήiJειαν· καί τΟ καράβι 
τού βασιλέως έρχέτογε άπδ την Τζιτζίλια φορτωμένο. l(αί ο)ς ΙfρiJανε κοντd 

100 είς την χώρα, τd εl'δανε οί Τούρκοι, όπου έφυλάγανε τΟ έμπα, έβγήκωιε τd 
κάτεργα καl οί φούστες καi έδιάβησαv &πά1'ω εlς τd καράβια καl έπολεμού
σανε. Kal ό σουλτdν Μεχεμέτης έκαβαλλίκεψε καί έδιάβη είοl:. τόπον ψηλό 
τοiί Γαλατli καl έκοίταζε τΟν πόλεμον. "Ομοίως τd έκοιτάζανε καl &πΟ τήν 
Πόλι. Τότε έδιάβησαν τd κάτεργα πρώτα απάνω είς τΟ καράβι τού βασιλέως 

10.5 καl έπολεμούσανε ανδρειωμένα, εlς τΟ όποίο /jτω1ε καραβοκύρις Φιλίππο; 

102 ό add. σουτα11 

λος ναυτικΟς η Εργάτης €πώλησε\' εiς αυτον τό μυστικΟν της μεταφοράς. 'Ο Βερq 
ναρδάκης ('Άλωσις τfjς Κωνσταντινουπόλεως) ύποστηρίζει ότι τΟ κατόρ-&ωμα της 
λίμνης Γάρδας &νεχοινώ'&η είς τόν σουλτάνον, ύπό τινος χριστιανού, ό δέ σύγχρονος 
της άλώσεως λατtνος άρχιεπίσκοπος Μ1Jτιλήνης Λεονάρδος ό Χίος λέγει ότι ό μηχα· 
νικΟς ό βοηirήσας τΟ εργον τοϋ Μωάμε-& fjτo άχριβώς ό tδιος, ό όποίος εκαμε τΟ 
κατόρ#ωμα εlς ηΊν •Jταλίαν. Οί ίστορικοL τfjς άλώσεως οlιδεμίαν σχετικήν παρέχουν 
πληροφορίαν, ώστε ;l μαρτυρία τοϋ χρονογράφου μας εtναι εξαιρετικης σημασίας, 
&ς μνημονεύουσα τΟ πρώτον τΟ γεγονός. Βλ. καt Κ. Κ α ι ρ ο φ ύ λ α, Μεταφορά 
πλοίων διό. ξηράς. Σόρβολος και Μωάμε-& Β' 1 "Επετηρlς "Εταιρείας Βυζαντινώ 
Σπουδών, Ζ', 46 · 51. 

δΠΕΤΗΡΙ~ IHAIPRIA~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ l;Πι:>ΥΔΩΝ "Ετιιιjj ΚΒ' ,. 
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καΙ~ Ντομνέγος. ΚαΙ tγιν6ντησαν πολλtς φωνtς καΙ μεγάλη ταραχη τοiί πολέ
μου καl έτζακίζα1ιε τά κουπία τών κατέργων με λουμπάρδες καί έσκοτW
νασι πολλοVς Τούρκους. Καί ό σουλτάνος, όποV έστεκε ψηλd. καί έκοίταζε 
πιbς την έχαλούαανε, έβλαστήμα καί έκαμε τΟ liλογό του ~·ά πάγη κατά τΟν 

}10 γιαλό· και δέν εlχε τ{ κάμυ και έξέσκισε τά ροϋχά του, όπου έφόρειε. 
Τότε πάλι liναψε ό πόλεμος δυναμώτερα, καΙ την άρμάδα τήν έχαλού

σα1'ε δv1ιαμώτερα παρά πρώτα· και τόσο rd έχαλάαω'ε, δ τι δεJΙ έδυνόντησά1ιε 
νd αυρiJοϋνε μέ τd κουπία, νά 'ρfJοVνε εlς η]ν γij. ΤΟ όποίο λέγουσι πcbς 
έακοτώDησαν πλέο παρd δέκα χιλιάδες Τοϋρκοι, όποiι ljτωιε κάτεργα καl 

115 φοϋστες fως διακόσες. Τότε εlπε ό σουλτάνος δ τι : «~Η δύναμί μου έ'1ιαι 
53r Ολίγη εlς την 1Jάλασσα, έπειδ1) είχα τόσα κάτεργα j καl τόση άρμάδα και δΕν 

ήπορούσα'tιε τρία καράβια, μηδε ένα». Τότε έγλυτώσανε δλα αύτd τά καράβια 
καl έμπήκασι μέσα είς την Πόλι καλά τη νύκτα, χωρ(ς νά βλαφτοϋσι ποσώς· 
και άπο{}άνασι όλίγοι λαβωμένοι. 

120 Καl ό σουλτάνος Ιjf}ελε J'd φουρκίοη τόν καπετάν πασa, όπου Ιjτονε εlς 
την άρμάδα· καl τΟν έπαρακαλέσαΨε οΖ άλλοι πασάδες καl έχάρισε τήν ζω1] 
του, άλήΟεια τδγ έ!;ώρισε. Παl τότε έ'βαλε Οτι νd χαλάσυ τά καράβια τών 
χριστια1'ώ11 1 όπου 1'fτανε εlς τΟν λιμιώ1ια, όπου lfτωιε είς τΟ μέρος τοϋ Γα
λατά, τΟ μέρος η] ς ) Ανατολής, τά όποία καράβια εί'χανε μέσα ά1ιδρειωμένους 

125 κουρσάρους. Λοιπόν έβαλε ό σουλτάνος λουμπάρδες εlς τά μέρη τfjς ~Ανατο
λfjς. Καί ένας Ρωμαίος, όπου έq:υγε άπδ την Πόλι καί έγινε άρνιγάδος, 
ήτανε πολλd τεχνίτης λουμπαρδάρης, έβαλε μία λουμπάρδα άπό τό μέρος του 
Γαλατά καl έσυρε μία λουμπαρδέα καί ηύρε τΟ καράβι τοϋ καπετάνιου καί 
τΟ εσπασε καί lδιάβη είς τό φοϋντος, όπο1J lfτovε φορτωμένο πολλά πράματα 

130 χρειαζόμενα τοiί βασιλέως. ΚαΙ τd Ιiλλα καράβια έσηκώfJησαν καΙ έδιάβη
σαν άπό κάτω εlς τά τειχία τοϋ Γαλατά, διά 1-'d μην πά{)·ουνε τά όμοια. 
)Αμμ-;) ύστέρου §πετάξανε πλέο παρά 150 λουμπαρδ(;ς καl δε1ι έβλαψε μηδε 
ένα· καl τΟ εί'χανε διά fJαVμα τού Θεοϋ, όποV ήτανε τριάντα καράβια καl 
δεv εβλαψε μηδε ένα. Καl ήτανε καl τρία κάτεργα χοντρά βε1ιέτικα καl δύο 

135 λιανά, τd όποία έστάffησαJ• διά νά βοηfJήσουν ηjς Πόλης. 

Τότε έμαλώσωιε με τά λόγια οί Βενετζf11•οι με τους Γενουβ-;Jσους καl 
ύβριζόντησαν, J.έγο1•τας πrΔς ; «~Εσείς οί Βε11ετζfiνοι δέν βοη1~fiτε τδJν χρι
στιανών». 'Γότε έδωσε Cιπιλογία ό βασιλευς τών Βενετζάνω, δ τι 11d φύγου11 
CιπΟ κεί. 

140 Λοιπόν καfJημερούσιος έπερίσσευε ό πόλεμος, όποV έπολεμούσωιε οί 
Τοϋρκοι, καl έκάμανε τρόπον J•d κάψου1ιε τις φοϋατες τών Τουρκr7Jν, όποV 
JJ. , ~ • 1 

- '7'1' ''δ 'β λ· ' ~' "' ·-~ι , ,,τανε με σα ς το /.tfιJ'tωνa. 1 ο τε ε ωαε ο ασι ευ ς τψι αυτην εJ•νοια του ωαv-

111 δυναμώτερα ex δψιαμώμέτερα 114 lσκοτri{}η-Dησαν 123 χριστιανών: χρηά~ 
110ν coc1. 1.'13 τelαντα 
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53ν νη ΓιουστιJιιανοϋ, όποV ήτΟJ'ε καπετάνιος, και τοiί μισερ Γιάjκομου Κόκου, 
τζιΝιλόμου βεJιετζιάνου, καί έτοιμάστηααν εlς την αύτfι1' ,δουλ~ί~ν. Καl οί 

14.5 Τούρκοι έμά{}ανε έκεί1•ο όπου {}έ νά κάμουνε οΖ χριστιανοι και ετοιμάατη
σα1' όγληγορήτερα καl lφυλασσόντησαν άπΟ τlς λουμπάρδες, καl έφουντάρανε 
καμπόσα ξύλα, μέ ζημία τώv χριστιανώJ•. Και έκεί όποV έδιάβησαν πολλοl 

χριστια1-'Οl καί έχαλούσα1•ε τά πλεούμενα τών Τουρκών, έπιάσανε οΖ Τούρκοι 
~ολλούς χριστιαΨ~Vς καί τοVς έδιαβάσανε όμπρΟς είς τά μάτια τών χριστιανώ 

150 είς τd τειχία καί τους έκόψανε. Καl ώς τά είδανε αύτά οί Πολίτες, εϊχω•ε 
καuπόσους Τούρκους πιασμέ11ους, και τlς έπήρανε όμπρΟς εlς τοVς Γούρ

κο~ς καί τους έκόψανε δλους, τάχα διά έξεδίκησι. 
Καί ϋστεοα άπΟ τοϋτα έκαμώfJη ό αουλτdν Μεχεμέτης τάχα πWς {}έλει 

1ιά κάμη άγά;ην με τΟν βασιλέα, καl εστειλε μαντατοφόρον, λέγοντας πώς: 
155 «'ΕγW 'έμετανόησα νd πολεμώ μέ τΟν βασιλέα, με τους Ρωμαίους, όπ_οV 

έπαρακοιήfJηκα και τό εκαμα διά έπιμονη τών Ούγγάρων. Καt οί Ρωμαιοι 
καl ό βασιλευ έγνωρίσανε τd αύτά λόγια δτι ήτανε ψεύτικα καl δεν τά έπι

ατέψαvε ποσcΟς, διd κανένα1' τρόπον, διατl τΟν 1]ξέρανε δτι ποτέ του δΕν 
εστεκε εlς τΟν λόγο του αλλά μηδS εlς τΟν δρκον του καt μηδΕ. είσέ σύβασι 

160 καμμίαν. Καl δέ1ι 1fταγε τd λόγια του άληf}ινά, μόνε τους τd έστειλε διά νd 
τοiις άναμπαίξn. Καί δεν εί'χανε τί κάμn, μόνε έβάλανε την όλπίδα τους εlς 

< έ ' ' ' ' {}' \ τδJ• Θεδ καl τΟν lπαρακαλούσανε ημ ρα και νυκτα να τουςε συμπα ησυ τα 

άμαρτήματά τους καl νά τοVς έγλυτώσn καl άπδ τΟ κίι,δvνο τοϋ πολέμου 
' ' ' ~ ' Α~ ' • ' ., καl άπΟ τοVς έχθρους τοϋ Χριστού και Jια το11ε πω.εμησυ υτος οπου εχει 

165 τη,, δύναμιν. 
Καi καθημέρα καl γύκτα ήτανε οί έλεεινοl χριστιανοl dπά1•ω εlς τά 

τειχία, &.ρματωμέ1ιοι μέ τ' (iρματά τους καί μέ τd σκουτάρια τους, καl έπο-

54r J.ε;ούσανε άγδρειωμένα καl l:σκοτώ11αJιε τούς j lχθρούς. Καί τούτο τί άξίζει, 
όποV αν έσκοτώνανε δέκα, αύτοl έρχόντησάνε έκατό, όπου ljτονε πλij{}ος 

170 πολV ~Αγαρήνοί, καl οί πολεμιστaδες οί χριστιανοί 1jτανε Ολοι-Ολοι Ρω
μαίοι έξι χιλιάδες καl Φράγκοι ljτωιε, μέ τοVς ξέ11ους, liλλες τρείς χιλιάδες 

' δ' ' 'δ "'~ .,~ • λ και ήτοJ-'ε καί ό βααιλευς ](ω1ισταντίνος με υο χι.-.ια ες ω.οι-ωωι οι πο ε-

μιατaδες τijς ΠόJ.ης οί χριστιωιοί. Άμμfι τί ήfJέλαν κάμει αύτοl είς τΟ 
στ6μα τοV λεονταρίου Jj τί νά κάμη μία ψίχα ψωμ'ί εlς τό στόμα τοϋ άρκοv-

' ~ ' 'λ 17δ δίου lj τί ήμπορεί γd κάμυ ένας U.νfJρωπος μοναχος εισε χι ιους; 

'Ώ Ρωμαίοι φιλάργυροι, δημηγέρτες, τραδιτόροι, όπου έτραδίρετε τfιν 

πατρίδα σας, όπου ό βασιλέας σας ljτονε πτωχδς καl σaς έπαρακάλειε μΕ. τd 
δάκρυα ~ς τd μάτια νά τΟν δανείσετε φλωρία διά ,ιά δώση νά μαζώξu πολε

μιστaδες άνfJρώπους vά βοηiJήσωvε καi 11ά πολεμήσουνε, καl έσείς άρνειέ-

1-45 δ-δπου ]51 κα-καμπόσους ];)6 έπηνομ; 167 σκουτάρι 170 πελεμιαtάδsς. 
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180 στε με{}~ όρκου ncbς δk1' έχετε καl εΊστε πτωχοί 1 ~Αμμfι ύατέρου, δποV σfiς 

έπijρε ό ΤοVρκος, εύρέ{)ητε πλούσιοι, καl σάς τΟ πijρε ό Τοϋρκος καl έκοψε 

καl τδ κεφάλι σας, ώς {}έλει τΟ φανερώσει ή ίστορία όμπρός. 

~Αμμη κάποιοι φοβούμενοι τΟν Θεό τοϋ έδανείσανε όλίγα, καl ό Γαρ

δενάλες, όπου εύρέ{}η έκεί και έκαμε καl έδυναμώνασι την χώρα, διατl δ 

185 βασιλεV εlχε μεγάλην σύχυσι καl δέν fjξερε πλέο τΟ τί vά κάμυ καί, έπειδη 

δέν τού έδίδανε φλωρία σί πλούσιοι, δέν είχε τί κάμn, κα( έπfjρε άπδ τlς 

έκκλησίες και άπδ τά μοναση}ρια τά δ.αημικά τους και τd lκαμνε μονέδα, 

ώς κα{}Wς τΟ έκάμασι παλαιά οί }.Jωμfi110t είς njv Ρώμα, κai έπλήρωνε τούς 
δουλευτάδες, όποV έδουλεύαν είς τά τειχία. 

190 Τότε έβαλε καl έμέρασε τοVς πσλεμιστάδες εlς τd τειχία, εlς τοVς πύρ-

γους, ώς καUWς Uκαμνε χρείαν· καl Uβαλε τΟν ~Ιωάννη τΟ1' Γιουστι11ιαvδ 

54v πρώτο1, καπετάνιο, καl καλd έφύλαγε, i ll δkν τΟν ή{}έλανε σκοτώσει. ΛοιπΟ1ι 

Uδωσέ του τριακόσους ΟυJιτρόψους κα{ έστεκέτΟ11ε καl φύλαγε εiς η)ν πόρτα 

του ~Αγίου Ρωμανού, άπά11ω ~ς τd τειχία. ~Ακόμη lδωσέ του καl άλλους 

195 καμπόσους άρματωμέγους vd άττιστέκουνται τώ1' Τουρκώγ, διατl έκεί 1jτονε 

τδ πλέο κίνδυ11ο. Κα'ι τΟ 1.Wαυρίκιον Γενουβήζο τΟν Uβαλε νd φυλάγυ κονιd 

εlς την 1lΙαυρέα πόρτα μέ καλη συ1ιτροφία Ρωμαίους μέ μπαλαίστρες· καl 

1jτονε ά1ιάντια τοV καστελλίου, όποV έκάμανε οί Τοϋρκοι, καl τό έπολέμα 

ά1ιδρείως. ΤΟ όποίο καστέλλι ήτανε ξύλινο, ώς τΟ εί'παμε, καl τΟ έσύρ1ιανε 

200 μέ τοVς τροχοiις όποV ή{}έλαν. Kal τ(ψ Παύλο, Τρώϊλο καl τΟν ~Αντώνιο1ι 

Πακκιάρδι έφυλάγω•ε τΟ μέρος τοV Μvλίανδρου, εlς τδ όποίο JΙ.fυλίανδρο 

rjτονε τΟ πλέο κίνδυνο njς χώρας. Καl έπολεμούσωιε μέρα καl νύκτα1 πότε 
μέ φωτίες, πότε με τlς μπαλαίστρες, με άνδρεία καί fJάρσος πολύ. Κα{ καμ

μία βολd άJιεβαίνασι οί Τούρκοι εlς τd τειχία· κα'ι αύτοl. τοVς έκαταδιώχνασι 

205 καl τοVς έρρίχνασι κάτω καl τοVς έσκοτώνασι. Καl έκάμνασι ώσdν ~Αχιλ

λέοι καl δέν έφοβούντησαν τοVς ~ΑγαρηνοVς μηδ8 διd τίποτε. 

[{αl δ Θεόδωρος δ Παρυστηνδς Ύjτονε γέρο1ιτας, άμμη lfτω•ε παλλd 

άνδρειωμένος εlς τδ δοξάρι, καl δ Θεόφιλος δ Παλαιολόγος, αοφδς a,,fJρω

πος καl άρχων, καi ό 'Ιωάννης δ Άλαμάγος έφυλάγασι η) ν πόρτα τijς Καλι-

210 γαρέας, καt δ J(ονταρίJ•ης f{ονταρίγι, τζιντιλόμος Βε11ετζiiνος, καl αύτδς με 
η)ν συντροφία του έφύλαγε την πόρτα την Άβρέα, είς τΟν λιμιώνα. Καl 

τοVς έπίλοι.πους Ρωμαίους τοVς έδιαμέρααε είσέ πολλοVς τόπους τijς χώρας, 

είς τd τειχία. Καt τΟ παλάτι τΟ βασιλικδ τΟ έπαράδωσε τοϋ Γερόλυμου 

JJfινότου, τζιντιλόμου Βειιετζάνου, μ8 τfιν αυντροφία του, όποV Ύjτ01ιε μπάϊ-

215 λος. Κα/ τΟν Γαρδενάλε τΟ1• Uβαλε καl έφύλαγε τij11 μερέα τοϋ "Αγίου Δημη

τρίου, την μερέα τού γιαλοV. Πα{ τΟν κόναολο τών Κατελάνω11 έψύλαγε τΟν 

183 πατρη&ρχης primum γαρδsνάλες post scripsit. 201 το1' μέρος 209 liρχο 
214 βενετζάeου 2/.'i-216 post Δημητρtου κε de1eνit cocl. 

'Η Cίλωσις ti'jς Κωνστα,•τινουπόλεως :ι.αί l1 βασιλεία Μωciμε& Β' 245 

πύργο, δποV έ'ναι άνάντια τοίί iπποδρομίου. Και τΟν κbρ Λούκα τΟν Uβαλf. 
καl έφύλαγε τΟν λιμιώνα με τΟ μέρος δλο τοϋ γιαλοϋ. Πα( τΟν Γερόλvμον 
'Ινταλιfi1,0 καl τδν Λινάρδο Γενουβήαο τΟν [βαλε 1ιd φυλάγη άντάμα μΒ 

55r I ' ' " I ' • 'ζοvνε 
220 πολλοVς συντρόφους τη1ι ζυλόπορτα κα τις π~ρ~ους, ~που τι~ :ρα _ 

'Αβενιάδους, δποiι Ιjτανε μετακαμωμένοι καl τις εμπαλωσανε με εξοδο τ~υ 
Γαρδενάλε. Καί οί καλογέροι καl οί παπiiδες τοiις Uβαλε άπάνω, καl ~ους 
tμέρασε εlαέ πολλοVς τόπους &.πάνω είς τd τειχία, διd νd βιγλίζουνε, δια νd 

'Τβζ' ~'" αε είναι ξαγρvπ11aί. Καl τΟν Γαμπριέλ, τζιντιλομο ρι ι αν, οπου ητονε κ π ~ 

226 τάνιος τών κατέργων τών βενέτικω''ι τΟν "έβαλε μέ σαράντα άΨ{}ρ,ώπόυς να 
λά ουνε τΟν πύργο τοϋ "Αμοv, δποiι ένω κοντd είς τΟ βααιλικο παλάτι. 

ψV γ , ζ- e ' " Ό 
Καί τΟJι •Αντώνιο 1ι Ντιέδο, τζιντιλομο Βενετ ανο, οπου ητονε καπετανι ς 

τών χόντρώ κατέργωνι τΟ1• έβαλε vd φυλάγυ τd κάτεργα καί όλα τd πλεού
μενα, δποV lfτανε εlς τΟν λιμιώνα, καί έβάρειε τίς τρουμπέττες καί έκάλε,ιε 

230 τοVς έχfJροVς εlαέ πόλεμον. Καί τΟν κVρ Δημήτριο τΟν Παλαιολόγον, υίον 
τοV κV~ Νικολάου, καl τδ11 ΝικολΟ τΟ1• Γουδέλο τΟν γαμπρό του τοiις έβα~ε 
μέ l.ίλ).~υς πολλοVς συντρόφους, καί έστεκόντησαν έτοιμοι, δτι όποτε τους 
δώσωνε λόγο νd δράμουνε 11d βοηfJήαουνε έκεί δπου κάμει χρεία> 

1 
, 

Καί άκαοτεοούσανε την ήμέραν τοϋ πολέμου μέ φόβον πολυ. Και κα~ 
"' "" ' ' ''ξ ~ ' 1 

" d κρυφτοϋαι 235 ποιοι έκοιτάζανε vd φύγουνε, να παγε ο ω, εις τα χωρια η ν , _ 
άλλοϋ νd γλυτώαου11ε. Κα'i εύρίακανε άφορμη καί έJ..έγανε, Οτι· « Εμεις 

' ' ' ζ' Κι ' ~ εί:μεστάνε πτωχοί άν{}ρώποι 1 καl πάμε νd δουλεψωμε, να ησωμε». ,αι ~ο~ 
καπετανέοι τοVς έκρατούσανε adν περί ατανέο άπάνω είς τd τειχία' και εισε 
τοϋτα έχαιρόντηοάνε οί έχ{}ροl άπόξω 2

• Λοιπόν έτραβούαανε οί χριατιανοl 
240 πολλά β~ουτζία καί τd έβά~λααι άπάνω εlς τd τειχία, διd νd φυλάγουνται~ ά~Ο 

τΟ πλij1Jος τlς aαtττες, όποV έρρίχνασι οί Τούρκοι άπόξω. eΟμοίως ερρι: 
χνααι καl λιfJάρια πολλά. ·"Ω ντρόπΎj μεγάλη νd τοVς πολεμοVνε ol έχ{}ραι 

231 τΟΨ ιοvικολW 238 πάδ 242 έχ{}η 

1 'Ο συγγραφεUς παρέχει λεπτομερείς, ούχl δμως πάντοτε _καt άκρι~είς~ π~ηρο
φορίας περί τοϋ άρι-&μοii τ&ν έν Κωνσταντινοuπόλει άγωνι'ζομενων, περι της οργακ 
νώσεως της Ολης άμύνης, περί της διατάξεως τών 'Ελλ11νων καΙ. ξένων _άρχ~γ&ν,, ~ς 
καί περί της κατανομης τ&ν δυνάμεων, ά.κολου&ών έν γενικαίς γραμμαις -την αυτην 
σειριlν μΕ τι'-ιν ϊκftεσιν τοϋ Σ.φραντ'ζη (σ. 252- 258). , 

' ·ο ονογράφος καίτοι κατό. κανόνα Εξυμνεί και έκ-&ειά'ζει τ«ς θ.ρετας και 
χρ ' ' " • ' " 'ξ 

-τΊ)ν Ο.νδρείαν τών •Ελλήνων &γωνιbtό)ν, καταδικαζει ομως αυστηροτατα οσους ~ 
α1ιτών έδείχ{}ησαν ανάλγητοι κατά τό.ς κρισίμοuς έκείνας στιγμάς, ιlποφ~ύγον:ες τον 

' < ' , - , .<ι.' Bl 'Α Ά δ α ·μ α ν τ ι ο υ Η τε-
άγώνα η άποκρύπτοντες τα υλικα αυτων αγαν·α, "· · . ' , 
λευτα(α νiιξ τής Βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως, έν 'Ισtορίq., €κδ. Πρωίας, μεροι; 
Β', σ. 32. 
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με τά λι{}άρια! Καl ποϋ εlvαι έκείνοι οί Ρωμαίοι οί άνδρειωμένοι, έκείιιοι 
οί fJαβαστοί, όποV ώρίζαvε δλον τΟν κόσμο μk τΟ σπαf}ί τους,· 

245 Τ6τε Ι!καμε δ βασιλεv Παλαιολ6γος καΙ tμάζωξε το ψωμί καi το έμέ-
55v ραζε εlσi όλην η]ν χώρα εlς τ{ς φαμελ{ες, διά 1'ά μ1]ν ε!ύρίσκουνε πρόφασι 

1ιά λέγουνε, δτι «ψωμΊ. δΕν έ'χομε σπίτια μας καl πάμε 11d δουλέψωμε». Kai 
κάποιοι δ.ρχο1ιτες, άβάροι, άδιάκριτοι, έκρύβανε τά στάρια, διd νά τd που· 
λt]σουνε άκριβά, νά μαζcόξουνε φλωρία· καl δiν έβάλα11ε εlς τΟ νοϋ τους 

260 πchς {}έλουν τά πάρει οί έχ{}ροl μαζ( μk η)1' ζωJ]1' τους. Kal άλλοι τd έκρύ
βαvε. Τότε οί πο~εμιστδ.δες Μ:ν άκούωιε, μηδέ ύποτασσόντησάνε τώ1' καπε
τανέω,, τους μηδ!! μs βρισίες, μηδt μ!! παρακάλεσες, μηδε μ!! ραβδές, 
μηδi μi lfλλο· μόνε έκαμνε κα{}είς δ,τι ijtlελε. ~Αλλd μηδε διd τόJ' βασιλέα 
δέν Εκάμασι, καl τόνε ύβρίζανε όμπρός του· καl αύτδς Εκαμό1ιετόνε πWς δΕν 

255 τd fικούει. 

Καl ό πρώτος καπετάJJtΟς τών πολεμιστάδων, όποV 1jτονε, ώς εί'παμε . ' ό Ιωάννης ό Γιουστουνιδ.ς, άκαρτέρειε άνδρείως η)ν ήμέραν τοϋ πολέμου, 
όπού έμελλε νd κάμn ό σουλτdν Μεχεμέτης, Καί tκαμε καί εφτειάσανε τΟν 

"" e I " λ I ~ I \ λ δ' τειχο, οπου ητονε μισοχα ασμενος απο τις ουμπαρ ες τijς μεγάλης λουμ-

260 πάρδας, όπού είχανε οί Τοϋρκοι. Τότε έζήτησε ό ρηfJείς Γιουστινιfiς τΟν 
κVρ Λούκα, όποV έκράτειε τd άρματα της βασιλείας, ότι νd τοϋ δώσn τίς 
λουμπάρδες, νά τlς εβάλn άπάνω είς τd τειχία νd πολεμf!, τοVς έχtlρούς. Καί 
ό κVρ Λούκας τlς άρνή{}η καl ό Γιουστινιδ.ς τοϋ είπε· «~Ω τραδιτόρο καl 
t 'β }. ~δ I I ' 1 1 {}' < ' β -πι ου .ε, ε α σε σκοτωνω με το σπα ι οπου αστω». Καl ο)σdν έγνώ-

265 ρισε τη'ν γνώ "{} λ ' • ' 1 
' λ - δ 1 ~ ' 1 μη του, η ε ε να αφησυ να μην πο εμq., ιατι εγνωρισε πως 

τδν έφ&ονούσανε οί Ρωμαίοι διατί αύτδς ήταν Φράγκος καl τΟν έτίμησε ό 
βασιλέας καl τΟν έκάμε πρώτο καπετάνιο γd φυλάγn τδν τόπο1ι, όπου τοϋ 
έπαράδωσε. Καί ώς τΟ έμά{}ανε οί άρχοντες οί Ρωμαίοι, είπανε τοϋ Γιου
στινιδ., ότι νd μήν τΟν ζεριστj'j τδ1ι κVρ Λούκα· καl τΟν έπαρακαλέσανε πολλά, 

270 ότι νd ξετρέχn τΟν πόλεμον. Καl με τοϋτα έφτειάσανε τΟν τείχον, όποV 1fτονε 
55r χαλασμένος 1

• Τότε έγνωρίσανε οί Τοϋρκοι, ότι i πcbς έναι μεγάλος ,προβλε-

244 τόν add. 250 Ο.έλον 

1 ·ο συγγραφεύς άναφέρεται ένταQ{}α είς τΟ γνωστόν μεταξU Γιουστοuνιά 
(Ίοuστι;ιανοϊί _Ίω,άννοu, Λόγγ~υ) καί κlιρ Λούκα (Λουκ& Νοταρά) έπεισόδιον, δπερ 
διηυf}ετη{}η τη επεμβασει αλλων Βυζαντινώγ στρατηγών. ΤΟ αύtΟ έπεισόδιον 
ίστορών καί ό Σφρα'\•tζfις (σ. 262 ~ 263), καταλήγει δια τών έξης: «Διd: ταϊiτα μΕν 
οVν τά αi'τια ήλfJ-oy καl εlς λόγους 1>εωτερικούς, και ϋβρεις έξέχεοy έκατέρωfJ-ε1ι τώ1ι στο~ 
μάτων aίς κατά τού έτέρου, καl ό 'ΙουστιΥιανΟς τΟ1' Νοταρii1> άνωφελij καί άλάστορα καl 
έχfJρdv τijς πατρlδος έκάλεσε1', αύτΟς δΕ πάλιv α{!τ01' έξ lΨαντlας ϋβρεσιν έτέραις έν€~ 
πλvνε. Άκούσας δΕ δ βασιλεiις ταϋτα παeαλαβrhν αiιτοVς κατ• lδla1• λέγει· «άδελφοl, 

'Η ϋ.λωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καl 1Ί βασιλεία Μωάμε& Β' 24ί 

' κ.απετάνιος είς τΟν τ6πον τής χαλάατριας καl έν τc{J δ.μα τlς έψr:ειά
πqς ~ ι \ 

νει '. «"Αμμη fj&ελα 1ιd 1'jτοvε μετd μένα ό καπετάνιος .ι ιουστινιανος, να 

τδν έκαμνα μέγα ν llν{}ρωπον, νd τΟν Ε.τίμουνα ώσdν Ύj{}ελε>>. Κα'ί ... τοϋ 

27 5 [στειλε πολλd ταξίματα διd νd φύγn άπδ την Πόλι, νd πάγυ με δαυτον. 
"Αμμή αύτός δέν 1}&έλησε νd τd άκούαn ποσώς, νd κάμη τέτοια δημηγερ
σίαν· μόνε έκαμε έκείνα δσα ήπόρειε νd γλυτώσουνε άπΟ τοVς έχ{}ροVς τών 
χριστιανών, Καi έκαμνε μεγάλον κόπον καl συνδρομή, νd: κτίση τΟν χαλα

σμέJιον τείχον. e 

280 'Αμμ>) Ιiλλοι, δποv tμαζcόνασι τd εlσοδfιματα τής βασιλείας, λέγω ,ο 
Μανοf}λ ό Δραγάρος καl ό lερομόναχος, όποV έαυβάστησω• οί δύο καt έκλε-

' ' 'ζ ' ' ' "'ξοδο καί βανε τd φλωρία τής βασιλείας' και τους ε ητουσανε να καμουνε ε 

" Ε•' ' ' δ' " Άμμη' άρνι6ντησαν καl έλέγανε, ο τι· ~< "'ιμεσταν πτωχοι και εν εχομε». 

ϋστερα, δταν τοVς έπijραν οί Τοϋρκοι, εVρέ{}ησαν πλούσιοι με πολλd ~λωρί~. 
285 Και ό βασιλε1'1 δεν εlχε τί κάμl}ι δτι τοϋ Ε.λείπανε δύο έναγκαια πρα-

ματα : καιρός καl φλωρία. Διατt llν εlχε καιρδ .Jj{}ελε μαζώξει φλωρία κα~ 
πολεμιστU.δες νd άvτιστα{}fj τών Ε.χfJρών. "Αμμή άνόλπιστο iξαφνικδ του 
{λ{}ε καί δεν εlχε τί κάμt{ μόνε έβαλε την όλπίδα του εlς τd διπλά τειχία 

} Ο \ Ο \ C1 \ ~ λ I e Ο {}ρο/ 
και εlς τd χαντάκια, τd: όποία και αυτα εις το υστερο τα εχα ασανε οι εχ 

290 καt έμπήκανε μέσα. 
Τ6τε έβγf}κε λ6γος είς τd φουσσaτα τοϋ Τούρκου πd>ς έρχεται μεγάλη 

δύναμι φουσσaτα άπδ τήν Ούγγαρία είς βο1ί{}·ειαν τijς Π6λης, και Ε.βάλανε 

β λ' ~'τι νά χωρίσουνε είς δύο μέρη διd νd άντισταDοϋσι τών Ούγγάρων, 
Ου η Q ' <Ι , ~ ι \ ' 1 \ 

Καl έλέγαvε τοϋ σουλτάν Μεχεμετη οτι να αφησου1ιε την χωρα, να μην 

295 πολεμοϋνε, μόνε νd τήν άφfισουνε ~d πάνε, «δι~ νd μη: έρ{}~ϋν~ ο! χρι
στιανοl καl μδ.ς έξαφνίσουνε». Κ αί εστά{}ησαν τα φουσσατα και δεν επολε-
μούσανε. 

Τότε η{Jρε άδεία και καιρδ καl έμίλησε ό Άλη πασaς, όπου ήτανε πρώ,-
299 τος βιζύρης τοϋ σουλτd:ν JJfεχεμέτη, όπού /fτονε μα{}ημένος εlς το~ς πολε
SSν μους, Ιjτονε και ουβολάτορας i εlσΒ πάσά του βόυλΎj καi έσυβούλευε τον ~ουλ

τdν Μεχεμέτη, δτι νά μήν πολεμfi. με τi]ν Πόλι, όπού έναι μεγάλο καστρο 

275 τ&_ ταξήμσ:r:α 288 δληπήδα 290 Αμπή~va 293 μερα 

ούκ lστι καιρΟς &vαμέσον ημών τοιούτως ποιειν καΙ. λέγειν καl μάχεσfJαι, δ.λλιΧ κα2 τοtς 
μισοϋσιν ημaς σvγχωρήσωμεv καί τφ {}εφ δεηΟώμεν ί'να λvτρωfJ-ώμεν Βκ τοϋ πeοφ~νο~ς 
στόμαr:ος τοϋ alσ{}ητοϋ τούτου δράκον,τος» .• Kal έτ.έροvς οiι~ Ολίγο~vς_ λcίγ~υς α.ύτοι; ειπων 
εlρηνοποίησεν aύτούς, και έκαστος ωvτων 81' τφ εμπιστεvfJεντι αυτφ τοπφ επανεστρεψε, 

τήν fιπηρεσlαν αfιτοϋ έκπληρών». 

1 Προφανώς ό γραφεUς ένταi!&α παρέλιπε φράσιν τινά, πι#ανώς: «Kat δ Μaχs
μiτη< lλεys>. 
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καl δυνατδ ,.-.,α; έ'χει πολλοVς πολεμιστaδες καl Φράγκους καl στέκει είσi 
δυνατόν τόπον καl έχει καί πολλSς τροφές, καl fJέλοvνε ερfJ-ει πολλοl χρι· 
στιανοl νά τlς βοηfJήσουνε. Kal έτοϋτα δποV έλεγε δ Άλfj πασiiς τοϋ σουλ-

305 τάν 1Wεχεμέτη, τού τά έλεγε διατl άγάπα τοVς Ρωμαίους κα( εlχε καl πολJ.1] 
φιλίαν μΕ τδν βασιλέα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. 

Τ6τε έσηκώΙJη ό δεύτερος βιζύρης πασ{iς, όνόματι Τζογδ.νος, καl έJ'αν
τιώ{}η τοϋ Άλη πασfi άπδ τΟν φ{}όνο, όποV είχε είσt δαϋτον. J(αl Ιjτονε 
καl έχ{}ρδς τών Ρωμαίω, καl είπε τοiί σουλτάνου, Ο τι· «Βασιλέα μου, 1j 

310 δύναμί σου έ1ιαι πολλη καl μεγάλη, όποV καμμία βασιλεία εlς τόJι κόσμον 
δέν ήπορεί νά σε νικήση· καl τf;ν Πόλι, όποiι τήνε πολεμούμε τcόρα τόσες 
1jμέρες μή1ι την άφήσυς, όποV f; βασιλεία τών Ρωμαίων εί1,αι τώρα .άχαμνη 
καί τd τειχία τijς χώρας τd έχομε δαρμένα καl μισοχαλασμένα μέ τlς λουμ
πάρδες, καt τΟ περισσότερο 1jξεύρω Οτι δέ1' άκαρτερούνε καμμίαν βοήf}ειαν 

315 άπδ τοVς Λατίνους άπΟ την Ίτάλιαν». 

Td δμοια λόγια τού είπε καί ό τρίτος πασfi.ς Τουραχά1'ης, όποi.ι ΙfτοJ'ε 
άπάνω είς τd φουσσfiτα τijς Δύσης. Καl πάλι δ ρη{}είς Τζοyfi.νος τού έλεγε· 
«Τώρα έναι καιρΟς νd πάρωμε τfμι Πόλι, όπου οί βασιλείς οί χριστιανοί 
δέν ήπορούνε νd τijς βοη{}ήσουνε, καί τΟ περισσότερο οί Γενουβ1]σοι δέν 

320 όμοφωνούσι μ8 τους Βενετζάνους, διατί καl οί Βενετζfiνοι έχουσι πόλεμο 
μt τΟν δούκα τijς Μιλάνας». 

Τότε ό σουλτdν Μεχεμέτης έπιασε η)ν βουλη τού Τζογάνου, δμοίως 
καί οί έπίλοιποι τijς Πόρτας. Τότε εlπε δ σουλτάνος δτι vd μ1)ν στα{}ούνε, 
μόνε νd πολεμούσι, καί εlπε, Οτι· «Τάχα νd εΊχε περισσότερη δύναμι ό 

325 'Αλέξανδρος ό ΜακεδWν άπΟ έμένα, όπου έπ1jρε όλον τΟν κόσμωι; Λοιπόν 
{}έλω νd πολεμώ καί νd δοκιμάζω τfιν τύχην, διατί ό παππούς μου καί ό 
πατέρας μου ήρffανε καί η)ν έπολεμijσαν καί δέν εi'χανε τόσο μεγάλο φουσ
σiiτο, ώσdν τό έχω έγW τώρα, καί τίς λουμπάρδες όπου έχω, έκείνοι δSJι 

56r τlς είχαJJε. Καί διd τούτο λέiγω σου, ώ Τζογfiνο, έτοίμασε την 1jμέρα, όπου 
330 {}έλεις νd πολεμήσωμε με δση δύ,μαμιν καί αν έχωμε, καί βάλε τd φουασfiτα 

ώ {}'λ ' ~ ; ~ ' ' [', λ - δ ' ' ' " ; ς ε εις και αποκΛεισε και τον α ατα, ια να μην υπανε καί δώαοvJΙε 

βοή{}ειαJΙ njς Πόλης1 καί κάμε εϊτι σοϋ dρέσυ». 

Τότε, ώσdν είδε ό Άλij πασfiς δτι δέν άπέρασε 1j βουλή του, μόνε τού 
Τζογάνου καl έγινέ η άπόφασι τού πολέμου, έγραψε χαρτί καl έστειλε κρυφd 

335 τοϋ βασιλέως !Ιαλαιολόγου μέσα εlς nJν Πόλι, δτι γd σταiJι} ανδρείως καl 
νd φυλάγΊJ η]JΙ Πόλι δσο δύνεται καl γά μην φοβη{}?l nJν τρελλάδα τού 
σουλτάνου, όπου έναι νέος, J(αl όχι μία γραψ1], άμμη τού έστειλε αμμη και 
άλλη και δ.λλη, ότι νd πολεμf! στερεώς. 

316. εlπη 317 άπάλο 
κοι τ?zν Κωνστσ.ντινούποl.ι 

319 ύπορούνα 337 in ma,ι·gine: 1454 iπήραp_ ο{ ToiJρ-
388 ante οτεr;εώq add. πολεμιj. 

'Η (ί.λωσι::; τfις Κωνσταντινουπόλεως κ;α\ ή βασιλεία Μωάμε-& Β' 

Τότε ό σουλτάνος και ό Τζογδ.νος έβάλανε διαλαλημδ είσΕ: δλο τΟ φουσ-
340 σδ.το είς τlς 28 τοίί _ι"\!αtου μηνός, ήμέρα Τρίτη, εlς τοVς 1454 1

, κα1 έζώ
σανε τΟ γϋρο τd: τειχ[α τι"jς έλεειJιijς Πόλης καi έκάμανε 1'η~τεία τρ,είς 1jμέ~ 
οες, καl άνάψανε φωτερd δλη πάσα ,,ύκτα· καl έπαρακαλοvσω'ε το Θεδ J'a 

;οiις δώσυ χάρι 11d την έπάρου1ιε. 
, r.r ' " ~ ' Vς έταξε δτι ii1' η'ιν έπά-Καt οϋτως έτοιμαστησαν. Ιι..αι ο σουι.τανος το 

345 ρουνε ,.α εlJ-•αι τρείς ?jμέρες χάρισμά τους ό διαγουμδ.ς, είτι καl αν πάρο~σι. 
Καl τοiις έκαμε δρκον εlς τ01' ΘεΟ καl εlς τους τέσσαρες χιλιάδες προφητες 

, ' ~ ' δ' ' εlς τΟ σπα{}l καl μd τι)ν ψυχη τού πατρος του και εις τα παι ια του ,και _ , 
όπου ζώνεται, Οτι δσα πάρουνε, α1ιδρες, γυναίκες, παιδια, ρουχα, εις τlς 
τοείς 1jμέοες, νd είναι έδικά τους 2 • Τότε έφωνάξωιε Ολοι και εκάμανε μεγά-

-"50 λ~ν άλαλ~•ιιι0 1ι καl έλέγωιε· «'lλα).ά, ~]λαλά, ΊJ!ουχαμετ ρουσο1Jλ ~Αλλά~. 
,~ ι ' ~ Μ , " ' 

Θέλει 11d εlπη· <<Θεός, Θεός, όπο1J l!1ιαι πάντα, και ο 1. ουχαμετης, οπου 

έναι δοiίλός τ~V». /(α{ §δfδαγε τd χέρια ένας τοiί άλλοiί, και έχαιρέτα ένας 
τ0 1ι άλλο 1ι καl έφιλούντησαν καl άποχαιρέτα ένας τΟν (ί).J.ωι, πWς ·&έλουσι 11d 

§uπούσι εlς τόν πόλεμοJ' 11d άποi1ά1ιουσι. 
355 ' Καl οί έλεεινοt Ρωμαίοι έ{}αμάζαν αVτd καl έπαρακαλούαωιε τΟ Θεδ 

aτd δακούωJ! και dναστεJ'άζανε κάμνοντας λιτανείες άπάνω είς τd τει
Ι "' , " ' , ' ' '). ~λ 'βειαν 56v χία i και μέσα άπδ την χώρα μέ τις αγιες εικοJιες, με μεγα .. ην ευ α ,' 

ξυπόλυτόι, καl άκολουi/ούσανε πολVς λαός, liνδρες, γυJιαίκες, παιδία, μικροι,
μεγάλοι. f(αl έξεμοJ.ογούνrησαν τdς άμαρτίες αVτώ:', καl έ~α~,ακα) .. ο~σα1'ε 

360 τδν [{ ύρισ>' lξ δλης τijς ψυχijς καΙ lξ δλης ηΊς καρδιας, δια τι αλλη δυναμι 
δέν 1jπόρειε νd πολεμήσ?J την μεγάλην δύJ'αμιν τού Τούρκου πάρεξ ό Θεός s. 

](α[ άκαρτερούσανε n)J' ήμέραν τοV πολέμου. 

340 ύμέρα τρ1}τη in ιuaι·gine add. cod. 
στενά-στε1ιάζω'ε 

341 ,,ίστηα 348 &vδες 356 &να-

' -' · · ' ' χρονuλύγίαν τf]ς ι Παραδόξως ό χρογογράφος άγαφερε~ δις έσφαΑ.μενη'\' την 

άλά)σεως, τ1lν όποίαν γράφει γενομένην τφ 1454. " . _ " , 
~ τα αύτιl. περίπου μαρτυρεί καt ό Σφραντζής, ,οστις, συν~ ~οι~. αλι..?ι:, φέρει 

τΟν Μωάμε& είπό\•τα καl τό. έξης πρΟς τοVς &γω\'ιστας τοι~: «~~ι ~ω' και ~ξ ?μ~ν 
τινS~ dποκτωι{}ώσιt', ώς l!fJoς έaτiν έν τοΙς πολέμοις, yεγραμμεt'ΟΥ επι της κεφαλης αvτου, 

"' ' " ' . {} ' ' -κα).ώς οtδαrε διU. το-υ ήμετέροv κορU.J' τί φησιν ό προφηrης,, ο τι , ο απο ~νων_ εν ~αιρq~ 
τοιούτω δλ6σωμος έ1, np Ωαραδείσφ μετά του l'ιΙωάμε{) αριστησει και :(ltει, κ~ι μ:,τα 
παίδωJ: καt μετfι. γυ1ιαtκώ1ι ο)ρα/ωγ κα[ ;παρfJέJ'())Υ έ1ι τ6πψ χλοερ(p καf μεμυρισμενφ ά1'· 
~{}εσιν &1•απαυ{}fi, κai έJι λοvτροlς α"ιραιοτάτοις λoυσfJzj, καl έν έκεlνφ τφ τόπφ lκ fJεoi.i 
§ξει ταϋτα» (σ. 270). 

3 "Η όργά"•ωσις προσευχών και λιτα\•ειc7)ν δ.πετέλει, κατα ηl'' έποχ1lν Εκείνη'\', 
κοιν1~ιν συνή--&ειαν εtς τΟ Βuζά'\•τιο,•, είναι δΕ γνωστΟν δτι πολ~.άκις, κα,l δ1l είς, στι
γμάς κινδύνων 11 ϋ..λλω\• άντιξόων περιστάσεων, οί πιστο,ι π.ερι:φ~ρον. ε,ις δια~ορους 
πόλεις-προηγουμένων των ίερέων-τiι. ϋ.για λείψανα και τας αγιας εικο\•ας, ψαλλον-
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Τότε lκρ ξ ' β l. ' "λ ' " ' 
v α ε ο ασι .ευ ο ους τους αρχοντες και τούς καπετανέους καί 

δλους τοVς li2•δρες τοV πολέμου καl τούς έπίλοιπους njς χdJρας, κα1 Cίοχισε 
366 εlπε τοVς λόγους ετούτους, λέγο1ιτας· «Θεωρώ, άδελφοί μου, άρχοντες ... καί 

καπετάιιοι, καί έσείς ό έπίλοtπος λαός, όποV άκαρτεροVμε την 1jμέραν τοϋ 
πολέμου, έσείς όποiι πάι•τα έπολεμfiιε τοiις έχ{}ροVς τώv χριστιανών &vδρειω. 
μ.,ένα, σάς έJ•αι παραδομέ1•η 1] πατρίδα σας f; ε1~γε)•ική, όποV ό φf1οvερός 
Τοϋρκος, ό σουλτdν .Δfεχεμέτης, όποV έ'χει σήμερα πε1~t]11τα δύο ήμέρες, όπού 

370 μiiς πολεμ!j., μέρα καί 1•ύκτα· καί τΟ περισσότερο όποiι εl-ι•αι τd τειχία μας 
χαλασμένα καt έρρίχ1'ααι λι{}άρια καί πλΓjfJος σαtττες άπά1•ω αας1 κ~l έσείς 
με η}ν βοή{)ειαψ τuV Θεοϋ τlς έμποδίζετε καί τοVς έρρίχ1·ετε κάτω. Λοιπδν 
όλπίζω είς τΟν ΘεΟ καl είς τd χέρια σας τr1 άι .. δρειωμέι•α με ηΧ ?J.ρματά σας, 
υ ~ - I λ-? τ. οτι εκεο•ο το π ψ ·ος rcTH' ουρκc'Ο1•, τώι' Ciγριω1' καί βαρβάρωι·, όποV τρέ-

875 χουνε μέ μεγάλες φω1•f:ς κrι.l άπετοVσι άμέτρητες σαtττες, οί όποίες δεν σάς 
βλάβουνε ποσώς, διατί έχετε άρματα σιδερ<l καl καλd σκουτάρια. Κα/ διά 
τούτο μ1] δειλιάσετε, άδελφοί μου, άπΟ τοVς έχ{}ροVς καί κάμει χρεία νd 
είστε fJαρσείς καl &1'δρείοι, διατi αύτοl ο[ έχ{)ροl είναι ζψα καl ένας lf.νDρω
πος διώχνει πολλd ζcpα, Οϋτως 1'd τοVς dποδιrύχνετε cbσd ιι ζώα, διατl καl 

380 ~ αύτδς ό σουλτάJ1Ος l:'καμε ώσdν ζό, όποiι έvαι, όπού εί'χα~ε άγάπη μ8 
ορκον καl Ιiφησε t0f1 δρκον του καί άφησε τf)t' άγάπη και έκαμε άμάχη 
G.δικη. Κα/ έδραμε άπδ η)ν Άνδριαιιο1Jπολι καt έκαμε ώσdιι τΟ ζ6, καl ljρfJε 

τες ταυτοχρόνως σuγκινη~ιχοUς ίίμνοuς καί :τροσευχάς, Τοϋτο έγένετο καΙ κατ(;ι τΟ.ς 
τελευταίας τραγικά.ς όSρας της αUtοκρατορίας. Οί κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως 
εφεραν έως τά τείχη τάς άγ[ας είκόνας καi τ1iν σεπτήν "Οδηγήτριαν, τήν τοσάκις 
{}οαυματοuργήσασαν καL έξ άσφαλοiJς καταστροφης σώσασαν τήν Πόλιν, ό)ς δΕ προσ
{)έτει ό Σφραντζfjς : <:μετά κλαυ{}μοiJ άλλήλους dJtεJ9-αρρύ1·'ΟJ'το Υ1'α άνδρείως ά1,τισται9-ώσι 
τοίς έναιιτίοις 6πl τ?} r.ι)ρq. τι)ς συμπλοκijς» (σ. 271). 

'Ως παρατηρεί ό_ Π έαρ ς {•Η ϋ.λωσις τfjς Κωνσταντινουπόλεως. ·ο Αύτοκρά
τωρ Κωνσταντίνος καί δ Σουλτάνος Μωάμε·& Β', Εκδ. Σuμεωνίδοu, εν Λευκωσί~ 
Κύπρου 1912, σ. 110): -ι:Θά fjτo σφάλμα μέγα να νομίση τις, δτι, έπειδ1) αί λιτανείαι 
και ή πίστις πρός τα &για λείψανα ξενίζουσιν είς τΟν νεώτερον τρόπον τοϋ σκέ
πτεσ1}αι, δΕν ένεπνέοντο αί- έκδηλώσεις αύται ύπΟ πραγματικοiJ χριστιανικου αtσ1}ή. 
ματος η δτι l'lσαν &:σκοπσι. "Ενε&άρρυνον τσUς μαχητdς νά δεικνύωνται fl-αρραλεώ· 
τ:ροι καί ένέπγεον έλπίδας εiς τοUς άόπλους, Οτι ό ΘεΟς ijτo μετ' αUtών. Kαtcl 
την λιτανείαν ταύτην ό κλijρος όλος μετd κατανύξεως tκέτευε τΟν Παντοδύναμον 
" ' ' ' ' ' ' σπω~ μη ,επιτρεψη την καταστροφην τfις κληρονομίας του, . δπως βοη&ήση τΟν 
πιστον λαο\' πρΟς σωτηρίαν του καί δπως άποδεiξη οίίτως δτι ΑύτΟς ε[ναι ό 
μόνος Θεός, ό ύπερασπίζων το,Jς ΧριστιανοUς κατό.. τ&ν Μ~uσουλμάνωv. Ούτως 
&φοϋ άνέ'&εσα\• εtς AUτOv δλας τtiς έλπίδας των, άγέμενον μετΟ: -&άρρους η)ν κρί: 
σιμον στιγμήν». 
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' τα' χωοία uας καl έκατάσφα~ε τους χωριάτες μας, όποiι έκατοικούσανε S7r ει ς " <;:; • ' • • ~ ' ' 

δξω, είς τΟν καιρΌ όποV έ{}ερίζωιε καί έaκλάβωσε πολλους. Και τωρα 

385 πολεμft. η)ν Πόλι όποV την έκτισε δ ~:fέγας ΚωJιστα;:τίνος' κ~l ljτον~ τέντα 
καί σκέπος τι""jς πατρίδας καi βοή{}εια τών χριστιανων και δυναμι των Ρω

μαίων· καί τώρα βούλεται ,α χαλάσn την βασιλεία μας και νd τζαλοπατή~ll 
καl η)J' έκκλησίω• τού ΧριστοV, νd τη,, έκάμη σταVλος τών άλ6γων του. Ω 
l1ρχο 1•τες, ώ καπετάνοι άδελφοί μου, ώ παιδιd: παλληκάρια τοϋ Χριστοϋ, 

390 πασκίσετε καl πολεμ1jσετε J•d κληρο)•ομ1]σετε την βασιλεία τών ούρανώJ'. Κα( 
έσείς, ώ άδελφοl J'εγουβι}σοι δ.νδρειωμέJΙοι, όποV έJ•ικήσετε πολλούς πολέ
uους καl εlστε πάντα σας βοφ9οi είς n)J' βασιλείαν η""jς πόλης, τfjς μητέρας 
Όας, εlσε πολλοiις πολέμους τώJ' Τουρκών καl τοVς ένικfi.τε. -;Ω Βε1•ετζΟ.νοι 
άδελφοί, δείςετε η)J' Ο.1ιδρεία σα; με τά σπαfJ[α σας, όποiι πολλΕς βολ{;ς έχύ-

895 σετε τδ αlμας τώ11 Τουρκών, όποiι {}υμοVμαι δ Αουρδά'νος, τζιντιϊ.όμος Βενε
τζάι•ος, όποV i}τονε καπεηitιιος τζενεράλες είς τ.Υ)Jι rlρμάδα σας, καi έπολέ-

' ' ' 'λα Λ ' ' ' ί μησε uf. τd κά τεο,,α τώ1ι έχfJοώ1• και τα εκαταχα σε. οι παν και εσε ς, 
' .. ι • <;:; ' 

δπού εύοέ{}ητε έδώ ζωστη-τε τd σπαfJία σας είς έτοϋτον τδν τιμημένον πολε-
' ' ' ' Θ - ' ' {) ' ' ' - ~ 'πι'λοι~ος Ααο,.. μοJΙ, διά ,,α τιμη{}ίjτε εκ ,... εου και αν ·ρωπωV' και εσεις ο ε.· ~~ • ,. ; 

400 όπου μέλλει νd πολεμήσετε, νd ύποτάσσεστε •ς τοiις καπετανέους σας και 

τούς μεγαλύτερους. Καl βάλετε καλd είς τΟ νοϋ σας, δτι έτούτη 1] μέρα ,[ναι 
δπού μέλλει νd τιμηiJ{jτε, διατl αν έσεlς χάσετε μία στάλα αlμας, {}ελετε 
λάβει τΟ στέφανο τοϋ μαρτυρίου, όπού εl1•αι άτελεύτητον». Kal S'σωσε καl 
έτελείωσε ό βασιλεV η)ν όμιλίαν του. Άκ6μη εlπε καl τοVτο· «.~Ετοιμα-

405 ση]τε η]ν αϋριον, όποi' l!ναι ή Ί]μέρα τοV πολέμου>> 1
• 

Κα/ ώσάν fικούσανε τd λ6για τοϋ βασιλέως, έπήρανε 1Jάρσος, καi άφt}
σανε πaσαν ΙJ.λλην έJ>JιοιαJ• καl έτοιμάστησαν. Καl έδώσανε τόπους νd πολε-

' ~ ' J(. ' ~ ' ε δλ17ν μοϋσι o'i ζωJιαρfiτοι καl οί τριβοϋ}•οι και οι καπετω•εοι. αι εκαμαν 

409 lκείνηJ' η] νύκτα καλες βίγλες, όπου έςημέρωνε ήμέρα Τρίτη· καl ijτωιε 
' I I ~ \ I [(α{ ε"χανε τlς πόρτες 57ν Ολοι έτοιμοι είς τα τειχtα και εις τους πυργους. . ι 

κλεισμέ 1ιες διd ,,d μην Ι;πορ!Ί τι1ιάς vd έβγfί άπδ η]ν χώρα. Καl οί ΤοVρψ 

395 αlμας ex lμασας 400 στούς : τούς cod. 406 λωλόγια 

, - ~ ' ' · · το 'ς όποίΩuς κατά διrί.φορον τρόπον ι Ο'ί λογοι του τεt.ευταιοu αυτοκρατορος, υ 

διέσωσαν καί Cίλλοι lστορικοl (Σφραντζης, σ. 272 έπ.) άπήχησαν βα&ύτατα είς τά.ς 
ψυχάς τών πολιορκοuμέ\•ων, παριΊ. δε τ1)ν σuνείδησιν τijς κρισιμότητας τών στιγμ~ν; 
πάντες έπίστευον είς τ1iν <'ίνω-θ·εν προστασίαν της Έλλψ•ιγ.fις φ~λης; Ώ.ς βεβα.ιοι. ο 
Σφραντζfjς (σ. 279): « Άr.υύσαι•τες δέ οί δυστ~χ~ίς Ρωμα~σ'ι ;(_αρδιαν ~ς λε~1ηε: εποιη~ 
σω•, καi &ί.ί.ήί.uις συγχωρηΟέιιτες ,γτουι• εΤς τφ ετεeφ καται.ι.αγψαι, κ~,ι μ,ετ~ κι.αυ{}μο~ 
l-Jιηγκαλίζσyτο, μήτε φιλτ&rω1' lέκι•ωιι μιιημοιιεύσιιτες ο-ιίτε γυι•αικWι• η :τι.ουτου φροι•τι

ζοι'1:ες, εl μη- μόνον τοV άποι9ανείν i"11α την πατρ{δα φvλάξωσι». 
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κ οι έσύρν ' ' ' • -' ' ' , , ·, ασι τα μαγγαJΙα κο ντα εις τα τειχια· ομοίως εσυφ·ασι καl τd άμάξα 

τα καστελλάτα καl τ/ς σκάλες καi liλλα πράματα πολεμικά. ~Ομοίως 1jφέ

ρασι καl η)γ άρμάδα τους τd μέρη τοϋ γιαλοiί, τΟ γiίρο &πΟ τd: τειχi. α 
41' 'Ο ' ' έ . .'J μοιως εφ ρασι καl τδ γιοφύρι τΟ ξύλινο κοντd είς τd τείχη τοV γιαλοV 

καl έβ~λασ~ δλους τοVς γέρους καl άχαμνοVς Τούρκους όμπρό~ είς τόν πόλε~ 
μωι και τους δυνατο1Ίς άπό πίσω. 

Τότε, ώσdγ lτοιμάστησαv, δ.ρχίσαι•ε τδν πόλεμωι &πό τδ μεσάνυκτα. 

K~l ol Ρωμαίοι {iντιστέκω•ε dJιδρειωμέγα είς τοVς Τούρκους, έως όποV έξ1 • 

420 μερωσε' κα~ έβγiϊκ~ δ ι)λιο,ς. Τότε έπαίζα1•ε τd παιγνίδια τοv πολέμου :d 
μουσικα του σουλτωιου, και εκαλούσα'J'ε τοVς Ρωμαίους εlσε πόλ 0 , • • άζ . εμ 1, και 
αφων' ανε μεγαλες φωJιές, ώς έχουσι συJιιj1/ειαν. Καl άφωJιάζωιε τδιι άλα-

λαγμον του.;. 

425 l ,Τότε ~1'έβησ~νε άπδ τΟ γιοψύρι τδ ξύλινο, &πδ τΎjJι μερέωι τοiί γιαλοiί, 
κα .. απετουσανε τις σαί'ττες καl έρχό1ιτησάι•ε ώσάν τΟ σύγνοφο. [(αί οί Ρω

μαι,οι τοVς έρ~ίξανε κάτω &πδ τd τειχία· καί έρρίχ 1,ασι &πάνω εlς τοVς 

:οvρκ~υς κο,ντ,αρια καί μπαλαίστρες, δσο έδυνόντησαv. /(αί άλαργάρανε τοVς 

εχfJρους, και εγιιιόvτησαν μεγάλες φωνες καl σύχυαες. Καί δσο πλέο έσκο

τωvόντησαtι ol Τούρκοι, τόσο πλέο fστριμώt•ω•ε ,,α άνεβοiίpε είς τd τειχία 

430 Κ α/ δλλοι έ β' ' ' ' ' ' . ~ , , κρ~ ~ν:ησ~J'ε απο κατω, να μην τίς έσκοτώνουνε με τlς πέτρες 
απο πανω. /(α ι ε γι 1•ετονε μεγάλος πόλεμος1 τόσο δτι έλαβωνόντησαν πολλοί 

χριστι~νοί. f(αl δ.φίναt•ε τδ1ι πόλεμον, καί fπηγαίνανε άφορμη γιi για

τρεφτωνε. 

436 Καί δ πρώτος καπετάνιος, ό ΊωάvJιης ό Γιουστινιiiς, έστεκέτονε άν-
δρ,είω'"ς εlς τΟν τόπωι του μέ τοVς 11λλους. Καl ό βασιλεV τσVς ά 1ιάγκαζε καl 

τους ελε,γε· ~Στα{}ιjτ:ε, παιδία μου, ώσdt• [i}ιδρες». Καl άλλοι έφέρνασι βοή-
1J-ειωι εις τους πολεμιστό.δες. 

Κα' '" ' ' '{}'λ , :. ι ; κα,κη ,τυχη ,η ε ησε καί ελαβώ{}η ό καπετάνιος Γιουστουνιό.ς μέ 
μια σαιττεα εις τα σαγονια, καl έτρεχε τΟ αlμας είσέ δλο του τΟ κοομl Κα' 

440 ' ' ' ' ~ {}' ... · ι εσκιαχτη γα μηv απο ανο. καl δε,, έμίλησε λόγω-· tιd βάλn άλλον εlς τόν 

Sβr τόπ~ το~, μόν~ άφησε τΟν πόλεμο1• καί έφυγε κρυφd: διd• νά μι]ν τζακι
στου:ε οι σ~J•τροφοι του. Καl έμπ1}καγε οί έχ{}·ροi μέσα, όποV U. 1ι fj{fελε άφή

σ~ι αλ:.ο1ι εις τΟν τόπο του, δεν ή{}έλωιε έμπιj οί έχ,{}ροί, καl fjfJελε κρατεί 

τοt' π~λεμον' καl δέν 1jfΗλα χάσει η)1ι χώρα, τόσο δτι δ.κόμη άντιστέκανε οί 

445 Ρωμαιοι και πολεμούσω•ε ανδρείως 1 • Παl lακλ·ήρυ 1ιε πολλd δ πόλεμος. 

429 8tρημάψω•ε 432 χρηω'i 444 δ- δτι 

1'Q \" ' 1 ' • σ~γγ~αφε~ς οσ:ις α~ωτερω επαινεt την Ο.νδρείαν και τόν χαρακτfίρα τoij 
Ιοuστινιανου, ενταυ&α επιρριπτει Ε:.ιτ' αύτοϋ δλο\' τό βάρος τής καταστροφής όJς 

1 Η (iί.ωσις της ΚοΛ•σtα\•τινοuπόλεως καL ή βασι/,εία Μωάμεi!· Β' 

J(αl ό βασιλεύ, ώσάν έμα{}ε Οτι έλαβώfJη ό καπετάι•ιος καl έφυγε, τότε 
έπ1}γαινε με α,ιαστεvασμδν J'd τΟ1' εύρfj, καl έρώτα ποϋ 1•ά τΟν εϋρn. Καl 
οί πολεμιστό.δες ol συντρόφοι του, έπολεμούσανε χω ρ/ ς καπετάνιο, άμμη 
άρχίσω•ε κα( αύrοί καί άφίναν τ01' πόλεμοJ1 και έφεύγαι•ε. Τότε έπήρανε οί 

450 ΤοVρκοι {JΔ.ρρος πολV καί οί Ρωμαίοι έδειλιάσανε πολλά· καl έτοVτα έγίι•η
οαJ', διατl έφυγε δ καπετάνιος, όποiι [καμι•ε χρεία νd στέκη και νd πολεμft. 
ffως νd άπο/}άνn είς υ)Ι' τιμι} του, και ήfJελε δίδει Βάρρος και τc:Uν συι•τρό
φωι• του, διατl Ολη ή δύvαμι τοϋ Τούρκου ljτ01•ε εlς έκείνην η)1ι μερέα. Καl 
οί ελεεινοί Ρωμαίοι δ.μμη ελιγοστεύανε καί δέJ' ήπορούσωιε γ' άντισταΟοϋνε 

455 εlσέ τόσο πλιj{}ος ΤουρκώJι. Καl ljτω•ε καl χαλασμένο τΟ τειχίο άπΟ τlς 
λουμπάρδες, καλd καί 1'jτονε μεταφτειασμένο. 

"Απδ κεί Ο.J•έβη τΟ πλij{}ος τών έχfJρών καί έαέβαιναν μέσα ώσdν μία 
itάλασσα φουσκωμέ1•η άπΟ πολVν llνεμοt-', (όσdιι τδ μελίσσι τΟ άμέτρητο, μέ 
μεγάλην χαρ(li• καl φωνkς καi &φωJιάζανε· «Νίκη, νίκη!». Καί έπολεμού-

460 σανε δυιιατd διd ,α καταβάλουσι τοVς Ρωμαίους. Καl ό δυστυχισμένος βα
σιλεl'.ι ώσά1ι είδε δτι δ8JΙ εlχε Ολπίδα άπδ τΟ1ι καπετάΓtο εlπε μεγάλη τΠ 
φωνΠ· «~Ω κακότυχος έγώ! 'Εχά{}·η ·ή χώρα, έχάfJη ι] βασιλεία μου! ~Ω 
τύχης έγω•τία ! Σταμάτησε σΕ παρπκο.λcίι, ώ καπετάνιο Γιουστινιάνε I 1'0 
δικό σου φυγίο είγαι }j άφορμtj, δποi; /1φησες τδJ• τόποJΙ σου καl έμπήκανε 

665 οί Τούρκοι καl χάγεται 1} χώρα, όποV 1] J.αβωματέα σου δέν f]τον fJ·αvατί
σιμη, καl &λησμό11ησες έκείvα, όπο1J μοV έταζες, Οτι ν' άποfJάνυς εlς τΟ 
σπαfΗ σου». 'Αμ,U1) δ καπετάνιος lφvγε καl εδιάβη είς τΟν Γαλατa· καl άπΟ 
κεί έδιάβη είς η) Χίο λαβωμένος, και ύστέρου άπό{}ανε με έΨτροπ1}. 

569 Καl ώσd1' εlδε δ βασιλεV δτι πλέο δkν εΤχε Ολπίδα, εlπε· «Όί'μέ, δε,, 
58ν lναι τοιdς J<d μοϋ πάρυ τij1' ζωιj μου, νd μι]ν πιαστώ σκλάβος εlς τΟι• 

έχD·ρό μου ;» Τότε λέγουσι ;ιΟJς έ'κραξε τΟν π1ιεβματικΟν καl έξεμολογή{}η 
' ' ' ~ β 'λ ά ' ' δ' 17 

' ' ' - "β λ ' ' ' αυτος και η ασι ισσ του και τα παι ια του. η.αι απο κει ε α ε και εκοψωι 

τd κεφάλια τών παιδ[ων του καl υjς βασίλισσας όμπρός του 1
• Kat άπδ κεί 

/57 3 τεφάληα 

έγκαταλείψα\'tος είς κρίσιμον στιγμfι'ν &·νυπεράσπιστον Εν τών σημαντικωτέρων χαl 
στρατηγικωτέρων σημείων του Ο.μuντικοϋ συστήματος της Κω\•σταντινουπόλεως, Ή 
κρίσις δμως αϋτη, fίτις Ε:ν ταϊς γενικαtς γραμμαtς, συμπίπτει πρΟς τfιν του Σφραν
τζfι (σ. 283- 294)

1 
δΕν φαίνεται κα-&' δλα άκριβής καί δικαία (βλ. Ν. Τ ω· 

μ α δ ά κ η, Δούκα- Κριτοβούλου- Σφραντζfι- Χαλκοκονδύλη, Περt άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως (1453), 'Έν-&• ιiν., σ. 158). 

1 Περί τfις τύχης τών οΙκείων τοϋ αύτοκράτορος πολλαi. φημαι και <ftρϋλοι-έκυ· 
κλοφόρησαν μετδ. τήν δ.λωσιν, Οφειλόμενοι κυριως εlς τ1iν λα'ίκiιν φαντασίαν. Μεταξύ 
τ6Jν {}ρύλων τούτων περιλαμβάνεται .καί ό τ11ς παρούσης χρονογραφίας, κα-&' δν ό 
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,.. έ~αβαλλίκε~ε με τ~1)ς οίκειακούς του, και έδιάβη και έμπijκε είς τδ πλijθος 
57:J των Τουρκω1•, μαζι μ8 τδ1' Θεόφιλο τΟν Παλαιολόγο, τΟν ά 1ιιψι6 του καl , , . 

εκοψαvε πολλοiις Άγαρηγούς. Λέγουσι δτι ό βασιλεV έκαμε ώσάν ~Αχιλλέα 

διατl ήτανε πολλά JάνδρειωμέJ•ος, δποV τΟν έπαρα~·ομίζανε Δράκο ά:δ 
τlzν δύvαμι τοiί κορμίου, όποV είχε, καl εlπε' <<Έπειδ1) έχά{}η η χώρα δΕ 
f}έλω πλέο 1•d ζ1]σω». Καl έτρόμα~ε τοVς έχfJρούς. ~Αμμη τί ήμπ6ρειε 1ιά 

.580 κάμn εlς τδ μελίσσι τΟ αμέτρητο; Λέγουσι δτι πολλΨ; Wρα τοVς ά 1ιτίστεκε 

Κωνσταντϊ'νος Παλαιολόγος, όλίγον πρΟ της -&υσίας του, προβλέ:rτων τΟ προσεχ€ς 
τέλος, άφοϋ έκοινό1νησε μετιl τών μελών τiiς οίκογενείας του τών άχράντων μuστη· 
ρίων, διέταξε η)ν ένώπιόν του {)·ανάτωσιν τfις συζύγου καi τ<ί)ν τέκνων του. τ11ν 
πληροφορίαν ταύτην, i]τις είναι τελείως ιlνακριβης 6.φοίί, ιiJς και ιlλλοι lδία δε ό 
Α;άμπρο7 &;έ~ειξεν, _δ Κ'?νστα~τtνος ΙΑ' καtό τι)ν Εποχ1)'' της πολιορχ(ας ητο χήρος, 
τεκνα δε οuδεποtε είχεν απσκτησει, ε.ταvαλαμβάνοuσι διάφοροι έλληνικαt και. ξέναι 
~ηγαί. ~ϋτω.ς ,δ περ~ τΟ _15~0 ~κμάσας μέγας λογοftέτης της Μεγάλης τοϋ Χριστού 
Εκκλησιας: Ιεραξ, εν τφ εμμετρφ αύτου χρονιχ<'ρ, τφ fπιγραφομένφ .. ΔΗl τη,. τ&ν 
Τούρχω'\• βασιλείαν:~> γράφει : 

Ό Κω1·σιαντίvος κράτωρ δέ, δ Δράyατσης τοVπίκλην 

i1• τφ μεγlστφ τψ_J'αιf τής του Θεού Σοφlας, 
njς παρ' ΊουστιvιανοV lκ. βάfJ.ρωv lγερθείσης, 

καταφυyωJ' ό δυστυχης σύv γυyαικt καί τέκι•οις 

μεταλαμβά1ιει τών φρι.κτώJ• Κυρίου μυστηρίω1•, 

αVτός τε καl οί σiιν αVτφ παΊδες όμοfί καί δοVλοι· 

την όμεο•έτιν φεϋ .1 δ' αύ~οiJ καρατομεί τδ πρώτον 

καί παίδας καί τοVς συyyενείς καί τοVς οlκεlους πάvτας 
μ1} ζijν προκρί1ιας, fJα1•εΊp δέ, αύτοϋ lπi τδ σέβας, 

Βλ; Κ. Σά-&α, Μεσαιωνικ1) Βιβλιο{)·ήκη, τόμ. ΑΊ σ. 266, στ. 669 έπ., ώς καί Σ π. 
Λ α μ π ρ ο u, Ό Κωνσrα'\•tίνος Παλαιολόγος ώς σύζυγος Εν τίj ίστορίQ: καί τοίς <&ρύ· 
λοις, 'Έν&' άν. 

;ας αύτός πληροφορίας, ε'ίτε παραλαβΟ:ιν Εκ τοίί Ίέρακος, είτε Εξ Uλλης πψ 
γης, επαναλαμβάνει Ολίγον βραδότερον ό Θεοδόσιος Ζuγομαλάς εiς Επιστολ1]ν του 
πρΟς τΟ; Μαρτίνον Κρούσιον περί των κινδύνων καί συμφορών της Κωνσταντινουπό
λεως, λεγ~ν τ~ έξης. περί. τοϋ ;ε],ευταίοu α~τοκράτορος: «Φέρεται δε Μyος 8τι πρότε
ρ~~· μετ~δο.υς ,των ~ειων μ~στηριωι• τοΊς παισιt• αVτoiJ, τfj βασιλlσσn κai πολλοίς συyyε
vεσι και __ οικειοις απαyι~ς αποκεφαλισθήJ•αι προσέταξε το-V μη αlχμαλωσlας τυχείJ•» (1\Ι, 

C:. r ιι ~ι ι, _τurco~rrecιa, _σ. 96,) π.ροσ-&έτω\' ?τι: «Βασιλlaσης όνομα ύστάτης· ούκ 
οδι~ξα. Ηρωτησα γαρ πολλοις, και ουδείς μοι ει χε λtyειv &λη{}εlας ρήματα η yραφή1, 
ει αι>. 

:ο Κρούσιος τόσον είχε πεισ&η περί τοϋ πράγματος, &στε συνέταξε καί. δύο 
επιγραμματα είς τό τελευταίο'' αύτοκρατορικΟν ζεϋγος τού Βυζαντίου ("'Εν&' &ν 
57). Της φήμης ταύτης flτις, κυκλοφορήσασα tκανόν χρόνον μετιi την άλωσιν εύ~έ:~ 
μετεδό-&η ,καί ε!ςcτην ,ξένην, φαίνεται ότι πρώτη γραπτη έλληνικi} πηγή,' εtναι ή 
π~ηρ,οφο~ι~ του, ημετερου, χρονογράφου. Διό. πλείονας εί.δ1]σεις περί τοϋ <&έματσς βλ. 
την εν τη επομενη σημειωσει &ναφερομένην βιβλιογραφίαν, 

'Η tίλωσις τfις 1{ωνστα'\•τι'\'Ουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεδ- Β' 255 

καΙ τοVς έμπ6διζε 1·d μ1}ν έμποϋ11ε παραμέσα. Καl έπειδη τΟν έτριγύρισε 
τό πλfjf}ος, τοiί έδώοανε με μία τζάτα καl τΟν έκόψαι•ε δύο κομμάτια'. ΤΟ 
~"'·~~ι· '1\~'~ '"·~'"'ο' uμοιο εκαμε και ο ωαννης ο ταΛματας, και εκαμε και αυτος ωσαν τ 1' 

• Αχιλλέα, καl έσκότωσε πολλοVς έχ{}ρούς. 
/58.5 Καl πολλοl χριστιαJ•οί, cδσdJΙ εί'δαJ1ε Οτι εμπ1)κανε οί Τούρκοι εlς τηJι 

χώρα, έκοιτάζωιε 1•d φεύγοvJ1ε άπΟ τίς πόρτες τijς χώρας· κα.l άπό τι}1' τρί
μωξι τοV φευγίου άποUά1ιασι πολλοί. Καl οί Τοϋρκοι, ώσdν ά1•έβησαν άπ.δ 
τό1• έJ•αν τείχοι•, άνέβησα1' καl εlς τΟ,, δεύτερον. Καl οί Ρωμαίοι ijτανε άπδ 
κάτω· καl έκείι•οι άποπάνω έρρίχιιω•ε λιΟάρια καl τοUς έfJανατώ1'ασι καi 

590 τοVς έτζακίσω•ε, καί έφεύγω•ε ώσdν πρ6βατα. Τότε έκαβαλλικέψω•ε πολί.οl 

/581 τοι•ε τρηγιρήσαι 

1 Αί. περί των τελευταίων στιγμόJν του αύτοκράτορος εtδ1)σεις είναι έπίσης άβέ· 
βαιοι, πολλοi δΕ &ρίlλοι έκυκλοφόρησαν μΕ τι)ν πάροδΟ\' τοϋ χρόνου, περi τών όποίων 
διό. μακρών i1σχολή&ησαν οί Λάμπρος και Βέης. 'Εκ τών ίστσρικ&ν τής &λώσεως ό 
Σφραντζης yρά.φει Οτι: «Τιν8ς μl:ν έλfJ-ό1•τες, έ'λεyο1• δτι f!φυyει•, 11λλοι δε έν τfl π6λει 
εl1•αι Sλεyο1• κεκρυμμένος, (J.)).οι δl: τεΟt•άναι μαχόμενοψ)> (σ. 290), ό Χαλκοκονδύλης 
(έκδ. Βόννης, σ. 399, έκδ. DarkO, Β', σ. 163) ιlναφ~ρει: .:1ΌV μέ1•τοι βασιλέως Έϊ.
λήνων τήι• κεφαλήι• τών 1ιεηλύδω1• τις μετά ταί}ια παρά βασιλέα ΒΡεγκάμεJ•ος δώρά τε 
liλαβε καl άρχ,η lδωρ1ίΟ-η. 'Ότφ δέ τρόπφ &ποΟά1•οι, ούδεlς ?7σΟ-ετο τώJι νεηλ{•δΜ• φρά
σαι. Κα τΟ. γδ.ρ την πύλην σiΨ πολλοίς ιϊλλοις αVτοV ώς ό τυχων Βτελsύτησε", κατό δΕ 
τΟν Δοϋκα'\': ~ •ο βασιλεiις οlΨ άπαyορεύσας έαυτόΨ, ιΌτάμενος βαστάζωJ' σπάθη~• καΙ 
&σπlδα εlπε λόγο1• λύπης l1.ξιο1•, οbκ lστι τις nQν Χριστιαι>ών τού λαβείι• την κεφαλήν 
μου άπ" έμοϋ; ~ Η1• γCι.ρ μονώταtος &πολειφ{}είς. Τότε εlς τώ1• Τούρκων δοVς αύτφ κατά 
πρόσωπον καi πλ•Jξας, κα1 αύτδς τφ 1Όύρκφ έτέραν lχαρlσατο. Τώι> ΟπισfJεν δ" έτseος 

καιρlαΡ δαVς πληyr}ν, Επεσε κατά γijς· ού γάρ fiδεισαν, 8τι Ο βασιλεύς lστι••, άλJ." ώς κοι
νQ,, στρατιώτην τοiίτον {}ω•ατώσαντsς &φijκαν» (σ. 286 · 287). 

Κατό: τΟν Cίyνωστον χρονογράφον μας, ό αύt"οκράτωρ απεφάσισε μόνος-Οταν 
Εχά-θ·η πdσα fλπtς διασώσεως-νά άπο&άνη καί ριφ<&εiς εtς τι)ν πρώτην γραμμi}ν 
έφονεύ&η διό: τζάτας, i]τις καί διεμέλισεν αύτόν. 

llερi της τύχης: τοϋ Παλαιολόγου ύπάρχει πλοuσία βιβλιογραφία βλ. tδίq.. Σ π. 

Λάμπρου, Ό Κωνσταντtνος Παλαιολόγος ώς σύζυγος έν τfι_ ίστορίςι καί τοίς 
-&ρύλοις, Νέος "Ελληνομνήμων, τόμ. Δ' (1907), σ, 4t7 · 466. Ν. Βέη, Περί. τοϋ 
ίστορημένοu χρησμολογίου της κρατικης βιβλιο&tlκης του Βερολίνου (codex Grre
cus, fol 62- 297) καί τοϋ {}ρ-όλου τοϋ Μαρμαρωμένου βασιλιά, Byzantinische 
Neugriechische Jahrbίicher, τόμ. ΙΓΊ 1936 -1937 καί άνάτυπον έν Ά-&ήναις 1938, 
ώς καί τi]ν Εκεt &ναφερομένην πλουσίαν βιβλιογραφίαν. Β. Σ ι δ ε ρ ί δ ο u, Περί 
τοϋ τάφου, τοϋ -&ανάτου καί. της σπά-&ης Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου, Εν τφ 
βιβλίφ Πολιορκία καί c'iλωσις τijς Κω,•σταντινουπόλεως ύπΟ τών Τούρκω" έν Ετει 
1453 συγγραφείσα μΕ:ν ύπΟ τοϋ διασήμου καί σοφοϋ άρχαιολόγου Α. Δ. Μόρτμανν 
(πατρός), μεταφρασ<&εtσα δε εκ τοϋ Γερμανικού {JπΟ Α. Βαφειάδου Λεσβ(ου, fν Κων
σταντινουπόλει 1909, σ. 174 · 209. Γ. Ζ ώρα, Αί τελευταίαι στιγμαί τοϋ Κωνσταν· 
τίνου Πα/,αιο/,όγου, "'Εν~· ά'\•. 
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Ρωμαίοι καi έδιάβησαν ν άμποδίσουνε τοVς Τούρκους, κα( έτζακίσανε το-bς 
Τούρκους, λέγοντας δτι οί Ρωμαίοι εΊναι πολλοί, άμμη αVτοl ήτανε όλίγοι. 
](,'"Γf'l- 0

1011 ~~~ \~.QI Ι αι οι .Lουρκοι απανω απο τα τειχια ερριχνασι τα ;.ιυαρια και τοVς έτζακί-
δ ' ,, β' ' - ά - - ~ ' σαvε, ιατι ε,ι,.α ωσαι'ε ταν πρωτο καπετ JJto των χριστιανω,,, οvοματι Παϋλο, 

595 καΙ f!φυγε. 

59r "Ω, μέγα κακό εlς η]1• δυστυχισμένη ν Κωvστωιτινού.•ωλι ! 'Ακόμη ό 
Ιjλιος δiν ljτονε καλd σηκωμέ1ιος άπδ τfιν άνατολ1}, όποV δSv 1]τονε δύο iδρες 
τίjς ~μέρας, καl οί Τοϋρκοι έπεριλάβαιιε η)1ι έλεεοιη πόλι. [(αl έκεί όποV 
8μπήκανε εlς n)v χώρα, όσοι χριστιωιοl άvτιστέκανε μl:. τd U.ρματά τους, 

rιοο δλ \ • ' ' <ι • , ' • , ους τους εκοφτανε, και οσοι επροσκυνουσανε, τους εκαμt•ω•ε σκλάβους, 
καl τοVς γέρο1ιτες τούς άχαμ1'0Vς τοVς έκόφτανε. 

Τότε έδράμω'ε είς η)ν ~Aγ{aJ' Σοφ{ωι η)ν περιβόητφι, καl την έκουρ-
' ' • ι ' e ' • ' ' ' • ζ ' σεψανε και επηρω'ε τις αγιες εικο1ιες και τις ετ ακιζανε κα{ τlς έτζαλοπα-

τούσαΨε, καl τοVς άγίους τοVς ζωγραφισμέJ'ΟVς τοVς έβγάλωιε τά όμμάτιά 
605 τους. cΟμο{ως έδιάβηααν καl εlς τlς ϋ.λλες έκκλησίες καl εlς τd: μοJ'αση}ρια 

κα( τά κουρσεύα1'ε καl έπαίρνασι τά σκεύη, χρυσά καl άρyυρά' δισκοπότηρα 
καl αν l'J.).α " ~ - e ; li'" ' , δ' ' , :ι·· εν των ιερεω11. ι.αι εκαταγ υσω'ε και εκουρσέψαJ'ε δλφ' την 
χώρα. J(αl οί χριστιω,οl iJκλαίγανε και άφωJιάζανε φωνές είς τ(ηι ούρω'ό. 
Κα( έτζακ{ζωιε τά σεντούκια τώJ' rlρχόJιrW}' μS τd τζεκούρια καl εύρίσκανε 

610 πολλd φλωρία, J'έα καί παλαιά, βίον πολ1J. Καl τόσο βίον ηϋρανε άπδ τώ 1ι 
άρχόντω1ι τd όσπίτια, δτι έ{}άβμασε ό αουλτά1• .._ίf:!εχεμέτης τΟ πολV βίον, 
όποV είχω·ε κρυμμέ1•ο καl έδιάβη εlς τά χέρια τώv. Τουρκών. "'Ω Ρωμαίοι 
άκριβοί, μίζεροι καl κα~ότυχοι, όπου έφά1'1J εlς τΟ φώς τόσογ βίοJ', όπού 
σά'ς έζ't}τα ό βασιλέας σας δαJιεικd καl δέ1' τd δώσετε 1ιά βοηfJ1]ση 

11
)

1
, χώρα 

615 σα ' ' • ' ' • 1 ' 0' δ' ., , " , , ς, μοvε το αρJ1ειεστε και εαγετε, οτι 81' εχομε και ειμ.εστα·ι' πτωχοι, και 
τώρα τd έπ1}ραγε οί Τοϋρκοι. 
Λ''"'ξe ~~ ''' cιλ'' οιπον τοτε εκρα ε ο σου,.ταJ'ος και ηφερωιε ο α τα κουρση καl τίς 

σκλάβους όμπρός του, Οξω dπδ κείνα όποV έπήρανε τίς τρείς ημέρες, όποV 
59v τοVς Βταξε, Καl f;φέρανε όμπρός του έξήντα χιλιάδες:: σκλαβία χριστιανούς, 

620 τlς όποίους, λέγουνε, τίς έδιαμέρασε είς τΟ φουσσό.το τijς 'Ανατολ1]ς. f(αl 
τlς ·έδιαβάσανε έκεί διά νά φfJαρ{}οϋνε, νd μην γυρίσουγε είς την Ιlόλι. Τότε 
65ρ ε ' > β' \ I \ Ο I Ο I I 1 ισ και εκατε ασανε και τις σταυρους απα1•ω απο τα μοναατηρια καί dπδ 
όλες τίς έκκλησίες καl τους έκαταπατούσανε. !(αl έφ{}είρανε τlς παρfJ.ένες 
καl έκάμωιε μεγάλη πορι'ειd καl καταδίκη. 'Ω Θεέ μου, συμπά{}ησέ μου, 

62.5 όποV γράφω τd κακd καl τlς 11τροπές, όπού έκάμανε εlς -τΟ γένος τών χρι
στιανών. 'Άς σωπάσω / μεγάλη Vπομοvη τοϋ Θεοίί .I • Α μ μη τd άμαρτήματά 
μας έναι καl €γί11η 1} παραχώρησις τoii Θεοϋ! Λοιπό1,, oJadν έκάμανε η) 

----------~ 
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νίκη, ώρισε ό σουλτά11ος καΙ. έκάμανε χαρ8ς μεγάλες τρείς ήμέρες, καί 8δο

ξάστη πολλά, όπου έκέρδισε μίαγ βασιλείαν μεγάλη τών δυστυχισμένω1' 

680 Ρωμαίων. 
Τότε lβαλε καl έκράξαγε τΟν κυρ Λούκα, όποV 1jτονε πρώτος άρχος, 

όΠοi• έκοάτειε τd σκεύη ηjς βασιλείας κα'i ήρ{}ε όμπρός του· όμοίως καl τοVς 

liλλοvς dρχοJ,τες. Τότε τούς είπε: «Διατί δέν έπαρακαλέσετε τΟν βασιλέα σας 
νά μοϋ δωσπ την χωρα και J'a καμn αγαπη, » ο τε αποκρι ν η ~ . , , ' ' ' ' ' •' · Τ' ' '"Q σ"κυ'ρΛου'κας 

635 τάχα νά έ'χn την φιλία του, καΙ εlπέ του: «'Αφέντη, οί Γαλατιανο'i και o'i 
" 'δ 1 ~ Ι I 'f \ Βε1•ετζli1'Οι δ8ι• τΟγ Ο.φι]σωιε, διατί τοϋ ε ωσανε φ,.ωρια και αρματα και 

σολδιίτους πολεμιατδδες, και τοίί εrπαJ1ε: «Κράτειε, καί έμείς σοϋ βοη{}οϋμε· 

"Ω ' ' " ' "{} J. ' μό1ιε μ1)ν παραδοfJfjς εlς τΟ1' Τοϋρκον». , τον κακοτυχο, οπου η ε .ε να 

κάuη φιλία ι' μέ τά ψέματα εlς τδ1ι σουλτάJΙο, όπου αύτΟς ό κiιρ Λούκας δλην 

64.0 το~ 'τηJ' ζcω) ljτονε διαστρεμμέ1•ος Ο.νUρωπος, καl τΟ περισσότερο όπου έκα~ 
τάδωσε καl τ0γ ~Αλη πασά, τδ1' πριϋτόν του βεζύρη, καl είπε: «Άφέντη, ο 

Άλη πασά'ς ijt01'E πολλd φίλος τοϋ βασιλέου μας καί τώJΙ Ρωμαίων και τοϋ 

60, έ'ατειλ11ε συχνά γραφές, δτι 1'ri στέκrι δυJ,ατΟς J•d πολεμ(j. καl 1ιά μ'Ι)ν παρα-

δοfJfj. Κα'i lδ8ς η)1• Ο.λήfJειωι, όποi1 λέγω : έγι1J lχω εδώ καί τd χαρτί α, όπου 
' λ e ' ' ~ '~ κ ' " ' " ό υλτά 64.5 lστειλε με 11)1• βουλ α του, οπου τα εφυ,.αγα». αι ως το ηκουσε σο • -

JΙΟς, εfJυμώ{}η κατd. πολλd κο.( cί5ρισε νd χαλάσουνε τΟν Γαλατά'· καί τ0JΙ 

Άλ1j πασ/i ώρισε και τον ε α ασι ς τον πυργο εμε11ον, και εκαμε α -' ' 'β 'λ ' ' ' δ ' ' " 'φεv 

τικd τd Vπάρχοντά του καί τΟ βίο του. Καl δτα1' εδιάβη ό σουλτάνος εlς 
, <ι ' • ' ' 'λ Κ ' λ' ο' v ε'κ 'α' τη1ι Άνδριανουπολι, ωρισε και εκοψω' το κεφα ι του. αι πο υ τ ~~'• -

' "λ ' - δ ' ' ' ' α πο'υ' 650 ψωιε οί άν{}ρώποί του και ο ο το φουσσατο, ιοτις τον αγαπουσ 11ε ι. 

rlπO η)ν καλωσύνη του. 

[(αί τδ11 κiιρ Λούκα τΟν έπλήρωσε κατά τd lργα του. f(αί τί lκαμε ; 
ΑVτδς είχε τέσσαρους υίούς, καί τlς δύο τοiις έσκοτώσα1'ε εlς τΟν πόλεμο, 

καΙ τοiί τρίτου έ'κοψε τΟ κεφάλι του ό σουλτάνος και τΟν μικρότεροJ' τΟν επ1jρε 
, , , Λ , , , 'J. 655 ό σουλτάνος διd υ) ν ύπηρεσίω' του· και τοJΙ κυρ ουκα εκοψε το κεφα .ι 

του ι. Όμοίως καl τους Ο.λλους lί.ρχοΝες τijς Ιlόλης. ~Ομοίως Wρισε καί 

628 μεγάλε 637 σaλτάδους 688 τ.ο 647- 648 dφετικα 

1 Ό χρονογράφος, συμφων&ν εlς τούτο με τΟν Σφραντζfjν, παρουσιάζει τΟν 

κ:Uρ Λούκαν (Λουκaν Νοταρaν) ύπΟ την πλέον σκοτεινi]ν δψιν, λέγων δτι: «Ό κVρ 
Λούκας δλην του τ1J 1, ζωι)ν 1'jτονε διαστραμμέ1ιος lJνfJρωπος». Έκ"&Ος τού γνωστοϋ έπει

σοδίου 'Ιουστινιανοϋ- Νοταρa, κατηγορεί τούτον ι\)ς προδώσαντα εlς τόν Μωάμε{} 

τΟν Άλη πασ&:,,, κατηγορία f}τις επαναλαμβάνεται καt ύπΟ τοϋ Δούκα (σ. ~9~- 300~: 

«"Ο δ8 δοVξ (δηλ. ό Νοταράς) dπε~ρίνατο <_ενv .. πρΟς, τ,Ον Μ~ό;με'&) ,= , < κ~ριε, ο~κ 
εl'χομε1' τόσην ήμείς έξουσίαJΙ τοϋ διδΟΙ'αι σε τηι' πολιJΙ, ουδε βασιλεvς αvτος, ~λλως οτι 

καί τινsς των σώ1 ι έδυ11άμουν τΟν βασιλέα έν λόγοις γράφοντες μ1] φοβοϋ, oV γαρ lσχύsι 

EΠIHHPil; ETAIPEIA~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Σ;Π~ΥΔΩΝ "Ετf:Ιι;: ΚΒ' 17 
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έκόψανε τΟ κεφάλι τοϋ μπάϊλου τών ΒενετζάJΙω d1ιτάμα μ€ fγα του υίόν. 

"Ομοίως 8'κοψε καl Ολους τοVς Βε1ιετζάνους, τοVς τζιντιλόμοvς, όποiι ηυρε

fJησαν έκεί 'ς την Ιlόλι. 'Έκοψε καΙ τΟν μπάί"J.ο1' τώ1• Ταρακονέζων με τοVς 

660 δύο του υίούς. 'ΉΠ·ελι: 11d κόψη καl τ(J1ι Κωιταρίνι, ΒεJ'ετζά1ιο, μέ Ciλλους 

έξι τζι1ιηλόμους, άμμ1] διατl εl'χωιε πιαστij σκλάβοι κα( l:ξαγορά.στησαν- διd 

έξι χιλιάδες φλωρία, τούς άφησε. 

Τότε έτελείωσε δλες τlς χαρές, όποV f.!καμε εlς η)ν κακομοίρα Πόλι. 

~ομοίως είχε στείλει καl εlσε δλην του η)1ι βασιλεία καί €καμαν χαρές. Και 

665 τότε lδωσε {}έλημα τοϋ φουσσάτου καl έδιάβη πασαείς εlς τΟν τόποv του 

χαροVμενος. "Ω μεγάλη καταδίκη, όποV έγίνη εlς η]1• Βασίλισσα τών πόλεων 
,.. ' .,, e ' ' δ' , ' , ' ' ' ~ ' , ' • 

του κοσμου οι.ου, οπου ποτε ε11 εγινη εισε καμμιωι χωρα ωσω• εγινη εις 

την έλεεινη Πόλι! Καί λέγουσιν κάποιοι δτι ό ΤοVρκος έκαμε την άντιμοιβη 

njς Τρωάδας, όποiι έκάμανε οί •Έλληνες, και έπειδη ό ΤοVρκος κρατεί άπΟ 

670 τά μέρη έκείνα njς 'Ανατολης έ!;εγδικιώfJη εlς η}ν Πόλι 1 • Τότε έκαμε δ 

σουλτάν ΑΙεχεμέτης J'd τδ1• ελέγοV1'ε Χογκιάρ, ·ifγov1' αύτοκράτωρ καίσαρα. 

&Ον ΤΟ, Ά ?.1j πα σ δ. ΙjfJελε Ψd τοiί κόψη τΟ κεφάλι του πρωτύτερα, άμμ1} διd 

τοVς γιαννιτζάρους δε1• f7μπόρειε, διατl τΟν άγαπούσανε πολλά. 

* * * 
Αοιπδ11 1j άνάλωσι.ς τiJς έλεει1'1jς Πόλης έδιάβησαγ τd {)λιβερd μαντάτα 

675 εlσε δλην τΎj1• οlκουμένφ'. Καl chσdν Εμά{}ανε οί /J.ρχο1ιτες οί άφεντάδες, όπο1'.ι 
Ιjτανε άδελφοl τοϋ βασιλέως Παλαιολόγου, έτοιμάατησαγ νά φύγου1'ε 11d 
πάγε εlς υ}1' Φραγκία. Άμμ'Ι} ό σουλτάJΙΟς εστειλε Jld έχουνε αγάπη μετ' 

αVτους, καt έατάfJησα11 πολλά πικραμέ1ιοι και λυπημέι'οι. Kal οί 'Αλβανίτες 

όποV 1jτανε 'ς τΟ Μορέα, ώς έ,uάfJωιε, π()Jς οί ι3:φε,,τάδες /Ιέλου1•ε ν' άψ1}-

680 σουν τΟν τόπο1ι νά πάνε εlς n]1' Φραγκία, rΊ.πιατήσωιε καi έσηκώσαιιε κεφάλι, 

667 ποτ8 : τέ cod. 67 3 -δπώρηi 

καΟ.' -δμων". Τοϋτο γοiίν ύπέλαβε1ι δ τύ_Qωψος διΟ: τΟν Χαλ/λ πασίω·», Παρ' δλα ταϋτα 

προεκάλεσε η)'\' &ντιπά{}ειαν του l\lωάμεfl', δστις καl αϋτΟν Δ.πεκεφάλισε καi τΟν τρί

τον υί.Ον παρέλαβεν εl.ς τi)ν «ύRηρεσίαν:. του καi τΟν '\•εόηερον υίΟν έψόνευσε (βλ. 

Ν. Τ ω μ α δ & κ η, Δούκα- Κριτοβούλου- Σφραντζη- Χαλκοκονδύλη, Ιlερt άλό)σεως 

τfις Κωνσταντινουπόλεως (1453), "Εν~' άν., σ. 160). 
8 ΤΟ αUτό ύποστηρίζει καi ό Χαλκοκονδύλης (σ. 166 -167) γράφων: «Δοκεί δS 

ή ξυμφορΟ: αϋτη μεγίστη των κατΟ: την οlκοvμέvην γε1ιομένω1ι ύπε_Qβαλέσ{)αι τψ πά{)·ει 1 καί 
τfj των Ίλlοv παραπλησlαν γεγονέναι, δίκφι γε1ιέσΟ.αι του Ίλίοv ύπό των βαρβάρων τοίς 

'Έλλησι (πασσυδi) δ.πολουμέ1ιοις, καi οϋrω τοiις 'Ρωμαίους οrεσ&αι ξυμβη,,αι,, τfιν τίσιν 

άφίχ{)αι τοίς "Έλλησι τής πάλαι πotf: γενομέJ'ης Ίλlου ξυμφορiiς», 
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καL έκάμανε πρώτο11 καπετάνιοJ' nJγ Ιlέτρο Κλάδο, κακοποι01' CίνfJρωπον, 
'{} , , , ' ~1· ' 'Α ' ' ' ' αiπο' και έκά καl έ{}υμη -η να αφεντεψη τον Δ ορεα. μμη τον αφησω'ε ν . . -

aω•ε τ(ηι κiιο 1ifανο1)λ τΟν !{ατακουζηνό. 
ι "' ' ' ' ' ' ' ' , 'J ' ' ' Τότε &οχιοανε και εδιαγουuιζαν τοJ' 111οοεα. Τοτε εατει .αν ε και εις τον 

(j85 σοvλτd,, .Λ!ε;;μέτ, δτι JΙd τοVς δ_φ1}συ νd δρίζουνε τΟν Α-1ορέα καt J'd τοϋ 
Ε ' ' ' ' β " " ' ' Ζ ' ' Τ" ιώ δίνοvι'ε χαράτζι. t.ς τηι• αvτη ουι.η ητονε και ο αχαριας ο ~,ε1ιτουρ -

1 ·ης καl δ κVρ Λούκαι;, ο'ί πρώτοι δ.ρχοιιτες τοϋ ltfορέως. Και έγοιέτονε 
' Δ ' ' δ ' ' Θ - 'δ' 'δ J ΞτοVτο. ~ Αμ,ια] δ δωnοτης ημητρι.ος και εσ;-ιοτης κυρ "'ω μας, οι υο α ε,-

φαί, Ιjτωιε κοΙ•τd εlς τδιι σουλτάιιο, όποV Ιjτανε ι3:δελφοl τοϋ βασιλέως Παλαιο
(},90 λόγου, όπου έσκοτώ{}η εlς την α,ιάλωσι τijς []όλης καi εi'πανε καi έπαραπο

γ{{}ησωι εlς τδv σοvλτά1ιο διd τοVς Άλβαγίτες, πc/Jς έσηκώαανε κεφάλι. Κα'i 
τότε τοVς Ξδωσε τδι• Τουραχάvη, με καμπόσο φουσσfiτο, καl έπηγαίνανε 

' δ ' ' ' I' ' 'τ ' ' ' " {} ' Άλβ ίτες ά11τάμα με τους εσποτες εις τον 11ορεα. Δαι ως το εμα ωι οι αν , 
έμαζώκτησαιι καl έβάλαJιε τ{ς γvιιαϊ:κές τους και τd παιδία τους εlσε δυνα-

695 τοVς τόπους. Καl αVτο{ έδιάβησαν καl έκρατούσαJΙε τδιι τείχο τοϋ cΕ!;αμι
λίου, ,,α ,ω] ν τοVς δ.φ1)σουνε νd έμποVσι εlς τΟν 111ορέα. 

6
1r Καl τότε l!σωσε και ό Τουραχάνης με τοVς δεσπότες καl έκάμανε πόλε-

μον καi έτζακίσανε τοiις 'ΑJ.βωιίτες. Καi υ)ν δευτερονύκτα έφύγανε καl ό 
, \ lh' , ' ' δ ' 'Ε I ' , , ΤουραχάJΙης έμπι}κε εις τον lαορεα με τους εσποτες. σωσανε και επια-

δ δ ' " δ' ' 'δ ' α/ 700 σα-νε 'Αρβανίτες, IJ.ν ρες, γυJιαϊκες, παι ια εως εκα χιι.ια ες ψυχες, κ 
'""1 '' λ'β ·κ·' 'αεδπ'σωόΤου άλλους έκόφωιε και αι.ι.ους εκαμανε σ κ α ους. αι εγυρισ ν ι -

ραχά11ης με τlς δεσπότες καi έδιάβησαν εlς η)ν Αί11ο καl ήffέλα11ε νd. τη11 
έnολειυ]σουγε, ~ Αμ,ωj Επαραδό{)η με &γάπη νd δίδη χαράτζι. 

/(αί τότε έσrεlλανε οί 'Αλβανίτες δ.π(ι τΟ1ι .Λfορέα, Οτι νd κάμουνε άγάπη 
' ' ' ' ' ' ' " ' " ' 'οα>' α'""Ο τΟν 705 με του; δεσπο ι: ε; και J'α τους επιστρεψοv11ε ει τι και αν επη.._ ε -~ 

111οοέα. ΚαΙ έμπιjκε εlς υ)'' μέση δ Τουραχά,ιης καl τοL•ς S'καμε η}ν άγάπην 
με ;οVς δεσπότες. Καl δ Τουραχάγης έγύρισε εlς η)ιι "Α1ιδριανούπολι εlς τΟ 
σπίτι του κal οί δεσπότες έγvρίσωιε εlς τΟJΙ JνΙορέα, εlς την 1V.Ιεζη{}ρfi, εlς 
π)ν rlφε1ιτία τους. 

710 Καt δ σovJ.τdJ-' il:Ιεχεμέτψ; lσ1jκωσε ;zόJ.εμω·' καταπά1'ω τώ1ι Βουλγάρων 
διd 1ιd πολεμ'Ι]ση νά πάρυ τΟ κάστρο τΟ Λίόβο Γράδο, ·όποV lfγαι κο1.ιτd εlς 

' 7\.ί , β ' κ ' 'δ 'β ' ' , I ' ε πoJ.V φουσσfiτο τον 1, τουνα ι ποταμον. α ι ε ια η και το αποκι.εωε μ • · 
](αi δ[;.1ι ε'ίχε τί κάμ!Jι καl έπαραδό{}η J'd δίδυ χαράτζι πάσα χρόνο καl νd 
δουλεύοvγε καΙ τΟ δ.σημοκοπείο, όποV l!ναι έκεί. 

715 Καl καμπόσοι χριστια'//οί, ώσdν έμά{}ανε καt Ε ρχεται ό σουλτάνος ι έφύ-
γω'ε ;ιοωτύτερα καl έδιάβησωι είς η}ν Σιδεροβία. Κα{ τότε ό σουλτάνος 
εδιάβη "'καταπά1·ω του δεσπότ~υ Γεωργίου τών Σερβίων. Άμμ1}, ώς τΟ 

683 κατα;.:οζηι•W 68·1 liρσαγε 699-700 έ"π1?&σανε seιnper in cod. 715 χρηlηιi 
717 σηδερωβηii. 
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έ'μαfJε ό δεσπότης, έπ1jρε τοiις άγ{/ρώπους του καl έδιάβη κα1 έμίλησε μέ 

τΟν ΛοvJιιάδη, τΟν ρijγα τιjς Ούγγαρ[ας, καΙ τ(ψ έπαρακάλεσε, ώαd1ι γενεά 

720 δποV τόν εlχε, Οτι νd τοίι βοηtfήση, όποV έρχεται ό σουλτάνος dπάJ'W είς τlς 

χώρές του μΕ: πολiι φουσσδ.το. f(a/ ό Λουνιάδης ηVρε Πρόφασι δτι: «ΈγW 

δt:ν ήμπορώ νd σου βοηfJήσω, δτι έχω άλλα 1•d κάμω». Και ώσd1• τόJ• άπη-

61ν λόγιασε, δεν εlχε τ[ κάμ?J καl έγύρισε εlς τΟν σουλτάνο κal έκαμε άγά:πη 

με δαVτον καl νd τοϋ δίδη κάfJ.ε χρόνο είκοσι χιλιάδες φλωρία, καl έκαμε 

725 την άγάπη. Kal περάσοντας όλίγος καιρός, άπό{}ανε δ δεσπότης κα1 έκά

fJησε εlς τ.Υμι άφεντία ό υίός του δ Λάζαρος, ό όποίος 1jτοJ•ε ό μικρότερος. 

[(αl τοiί μεγαλύτερου άδελφσϋ fβγαλε τd μάτια του καt τόJ' !:τύφλωσε· καl 

δΕν εlχε τί κάμυ καl έδιάβη τυφλός εlς τΟ, σουλτάγο καΙ Επαραπογέ{)η καl 

έγκάλεσε τΟν &δελφό του. Καl ώς εlδε οϋτως, εστειλε κal τοVς έπήρε ηjν 

730 dφεντία τους καl μόνε Ολίγο τοVς U.φησε, δσο μό1'0 διd νd ζοϋ1ιε. 
Καl τΟν δεύτερο1' χρόνο έσt]κωσε φουσσfiτα ό σουλτάνος JΙd πάγn κατα

πάJΙω τijς ΟVγγαρίας, JJd πάρυ τΟ .~-Wπελιγράδι. [(α) Sστειλε Ομπρός τδ1ι 

~Αλη πασδ. μΕ καμπόσο φουσσδ.το καl. iιρμάτωσε καμπόσα κάτεργα. Καl 

Sβαλε τΟν Κερlμ καπετdν πασfi J'd πάγπ καταπάνω τοV βασιλέως τοϋ Τρα-

735 πεζόντος. ](α( ό σουλτάνος έβγijκε με τd φουσσδτά του καl με τοVς γιαν-

11ιτζάρους καl l:πήγαινε τΟ μέρος τijς Βουλγαρίας. Καί 8διάβη ό πρίντζιπος 

τijς ΒουJ.γαρίας εlς τΟν δρόμον καί τΟν έσvναπάντησε· καl lδωσέ του πολλd 

χαρίσματα μS χαρά, κal τοVτο διατl έφοβάτονε εlς τδ γύρισμα δ:πδ τΟ Μπε

λιγράδι, μ1]πως καl τοϋ πάρl] η)ν δ:φεντία του. 

740 ΛοιπΟ1ι έδιάβη ό σουλτάνος εlς τΟ Μπελιγράδι καl §.'βαλε JΙd πολεμοϋ1ιε 

τd τειχία. Καl εlχε εlς τΟν ποταμό, τΟν Ντούναβι, f!ως διακόσια πλεούμε1ια 

σαtκες, ό όποίός ποταμΟς τρέχει σιμd εlς τd {}εμέλια τοϋ κάστρου. Καl τd 

εlχε δ:ρματωμένα διd νd μην έρ{}fι βω}{}εια δ:πΟ την ΟVγγαρία άπΟ πάνω 

καl τΟν έμποδίζη. Τότε U.ρχισε καί έπολέμα τΟ κάστρο, η)ν μερέα τijς στε-

745 ρέας. Καl ό ρijγας τijς Οόγγαρίας llfα{}αίος έτοίμασε καl αύτΟς τd φουσ

σiiτά του καl έπήγαινε τΟ μέρος τοϋ χείλου τοίι nοταμοV, καl έσυρνε καl 

62r πολλd: πλεούμενα, όποV εΊχε εlς τό Μπουδούνι, καl έρχό1ιτησαν dπό τόν 

ποταμδν τΟγ .... -r~ • .ττού·μαβι, διά νd άβιστήρπ τlς σαtκες τοiί σουλτάνου, όποV εlχε 
καl αVτΟς εlς τΟν ποταμό11. Παl τότε l!σωσαν καl άβιστfιραγε, Κα/ πολέμου 

750 γενομέ1•ου, ένίκησε ό ΟVγγαρος ό ρijγας την άρμάδα τοiί Τούρκου καl lπijρέ 
του καl εί'κοσι πλεούμενα καl έφουντάρησε καi εβούλιαζε τά περισσότερα 

καl έσκότωσε πολλοVς Τούρκους· Y.al έπνίγησαν καl πολJ.οl καl οί έπίλοιποι 

άβιστηρήσω'ε εlς την γiΊ και έγλυηhσανε. και δ σουλτa,, 111εχεμέτης, ώσάJ' 

719 γεvέ& 

? 50 ο{ηyάρος 
722 1Ίπορiο 736 πρή1·τζψτζη;τος ί-12 r) ad(1, 744- 745 σερι~ας 
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εlδε τQγ τζακισμΟ τijς άρμάδας του, έμάζωζε Οαα ::rλεούμε11α Εγλυτώσανε καl 

β λ ' I I ~' δ ' I I I , ~ Ο" ' I 7 jj έ' α ε φωτια και τα εκαφε ια να μ φ· τα παροV1'8 οι υγγαροι και τα 

άρματώσουJ'ε. 

Καί ό Λοvνιάδης l!καμε αυντροφίω• μέ τδγ Καπεστράνο, τΟν U.δελφΟ 

τοίί άγίου Φρω•τζέσr.:οv, τΟν δποίοJ' τόν έστειλε ό Πάπας εlς η)ν Ούγγαρία 

διά να καταπάφn τοVς αίρετικούς. Καl ljτοιιε εlς βοήf}ειαν τώJ' χριστιανών, 

?60 δποV τούς έβαλε καί δμογοιάσανε νd πά11ε καταπά1•ω τών Τούρκων, τΟ 
~ - l I δ δ I e I 01 ~δ 'β I ' I lf ' 'δ ' ' uποιο μc τις ι αχες, οπου εκαμιιε, ε ια η και εις το 11 πε,,ιγρα ι και τους 

έλεγε Οτι νd στα{}οϋνε άJ'δρείοι καταπάJιω τοϋ Τούρκου. Καl τοϋτο '!}τανε 

πρί 1' 11d ~λ{}j'j ό σουλτά1ιος εlς τΟ 111πελιγριiδι. 

Λοιπ01Ι ό [{ αραγιός πασάς πJς Ρούμελης' έκεί δποV επολεμούσωιε τΟ 

765 .Λfπελιγράδι τΟν έσκοτcόσωιε με π)11 λουμπάρδα. J(αl επικρά{)η πολV ό σουλ
τά1ιος καl εlπε, Ο τι: «Έτοϋrος ό πόλεμος δf:11 μοϋ &ρέσει, διατt άπΟ τη11 άρχη 

δΕ,, είδα καλΟ σημάδι». Άμμt) ώσd1· J]ρfJε 1j μέρα όποV Ιjf3ελε 11d πολεμήση 
τΟ κάστρο, είδε τοVς γιαννιτζάρους ;καl ά11εβαί11ω'ε &πΟ τd τειχία με 
τlς σκάλες καl έμπαίνω'ε μέσα, fJαρρώJ'τας πιbς τΟ παίρνουσι. Καί άρχί-

770 σω'ε νd διαγοvμίζουνε διαrί έ{}αρρούσω'ε δτι εφύγανε οί Οϋγγαροι κal 
aφήσανε τό κάστρο. Άμμη ό Λουνιάδης, όποV Ιjτο1'ε κρυμμέ1ιος μέσα 

μ8 τοVς άν{}ρώπους του εlσ8 κρυφΟ1' τόπο1ι τijς χώρας, έβγfjκε καl έλάλησε 

62v τf;'J' τρουπέττα καl l:δράμαι·ε Ολοι καταπάνω τών Τουρκώ1' καl τών γιαν
νιτζάρω1'. Καl ώσdν τοVς εί'δανε άφγίδια, l)'εκρώfJησαν. Τότε /;φεύγανε. 

775 Καί Όσους ΕσώJJανε, Εσκοτώνανε· καl οί Sπίλοιποι, έγκρεμιζόντησαν άπδ τd 
τειχία· καl έγλυτώσανε όλίγοι. Καί άπΟ κεί έβγJ}καJΙε Οζω άπΟ τΟ κάστρο ό 
Λουνιάδης με τοiις άγ/}ρώπους του καl έδιάβη εlς τοVς Τούρκους καl τοVς 

έπάτησε καl έπijρε τlς λουμπάρδες τους δλες διατl έφεύγανε οί Τοϋρκοι. 

Τότε άνέμεινε πικραμένος ό σουλτά1-'Ος, δποV άνέμεο.ιε χωρlς λουμπάρδες, 
7 80 καί δ8ν είχε με τί γd πολεμήσ?7 τΟ κάστρο. 

Τότε έσηκώfJη καl έφυγε άπΟ κεί. Kal οί Οϋγγαροι έτρέχανε άπΟ πίσω 
του διd 1ιd διαγουμίσουν τlς τέντες του. Καί ώς είδε ό σουλτάνος ταϋτα 

έμανιώfJη καί είπε δτι νd γυρίσουνε όπlσω, JΙd στα{}οiίνε νd πολεμήσουνε. 
Κα'ι είσS τούτην τηιι άνακάτωσι, δποV fιρ{}ωι οί ΟVγγαροι γc( διαγουμίσουνε, 

785 λέγουσιν ότι έσκότωσε άτός του ένωι Ούγγαρο· ό όποίος Οϋγγαρος τΟν έλά
βωσε εlς τΟ στijfJoς, άμμf; δΕν τδ11 έβλαψε. Καl έπολεμούσανε άνδρειωμέ11α 
μία μερέα και liλλη διd νd γλυτώσοωιε τl ς λουμπάρδες. Καί πάλι έτζάκισαν 
οί Οϋγγαροι τοVς Τούρκους. Kal ό σουλτάνος έμανιώνετό11ε εlς τΟ φουσσfiτό 

του, όποV οί γιανJιιτζάροι δεν έμπαίνασι εlς τΟν πόλεμον καί έφοβέριζε τΟν 
790 γιαννιτζάραγα vd τοϋ πάρn την ζωήν του.' Αμμη ό γιαννιτζάραγας τοϋ εlπε: 

778 τιης 776 πηκρα- πηκραμένος 7 83 rιρt}σήσουνε 789 έφοβώρηζs 
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«Οί γιαννιτζάροι είναι λαβωμέ1ιοt- κα1 tJ.ρρωστοι d.πΟ τ1ς λαβωματές καl 
έμειγαν όλίγοι, καl δέν 1jf}έλανε γd έμποVσι "'ς τδ1ι πόλεμο>>. [(α( διd τούτΟν 
τΟν φοfiερισμδν έμπ1jκε είς τΟν πόJ.εμΟJ' καl τΟν l.σκοτώσω•ε πολεμcVντας, 
καί ό Λουνιάδης διώχνοντας Τούρκους· όμοίως καl οί Οl5γγαροι. 

795 Κα( έκεί Ιjρ{)ωιε Εξι χιλιάδες ΤοVρκοι έξαποσταμΙι·οι, όποV τ(ς έστειλε 
δ σουλτά1ιος, καβελλάρους διαλεκτούς, καί έβάλανε εlς η)ν μέση τοVς ΟΊ'ηιγ(l
ρους, καl δέ11 τοVς άφίνασι J'd έβγοVσι &πδ τlς βάρκες, όπσiι Jρχόντησωι 
εlς βοή{}ειαν τoii Λουνιάδη, καΙ έσκοτώσωιε πολλοiις διά Jιd γλυτώσοιΨε τiς 

799 τέντες καΙ τlς λουμπάρδες. Τότε πάλι έδυναμrΛσω•ε οί ΊΌVρκοι καl έγυρί-
63r σανε εlς τlς τέντες τους καΙ τlς λουμπάρδες τlς έπήρανε οί ΟVγγαροι. 

Kal ώσdν είδε ό σοιιλτάJιος έτοιας λογi]ς, η]ν δευτερονύκτα έσηκώ{}η, 
διατl είδε τΟ φουσσiiτό του καταλαβωμέJ'Ο καl κακd γεναμένο. Έσηκώ{}η 
καl έφυγε άπδ κεί καl ΒφοβάτοJ'ε μήπως καl '{}έλουν έρ{}Π οί ΟVγγαροι άπδ 
πίσω του καl τΟ κάμουJ!ε υjσdγ καί πρώτα. Κα'i li δfγ 1jΒ·ελε λαβω{}ι] ό Λου-

805 νιάδης, άπΟ τι] ν όποία1ι λαβωματέα δ:πόΠ·ανε είσΕ: Ολίγες ι] μέρες, πάl..ι έκυJιt]γα 
τ01' σουλτάνο άπδ π{σω. Καl τΟ περισσότερο δτι έπιασε πολV {}α,ιατικΟ cίς τη,, 
ΟVγγαρία καl άπο{}άγασι πολλu{. Κα( liφησε ό Λουνιάδης μ.εγαλώτατο Οιιnμα. 
Τότε έκά{}ησε είς τΟ ρηγiiτο Ο υlός του ό Μα{}αlος, καl αύτδς (lνδρειωμέγος, 
Τότε ώσd1ι έγύρισε ό σουλτάJιος είς η] ν ~ Α1ιδριανοιίπολι καl έσvνάνιησε 

810 τd παιδία του, καl έκαμε μεγάλες χαρές καl έκάλεσε καl έδιάβησωι ιlπΟ 
πaσαν τόΠΟ11 άφεντάδες ΊΌVρκοι καΙ Χριστιωιοί. Καl 8διάβησωι πολλοl και 
πολλd χαρίσματα τΟν έδιαβάσα11ε καί έκάμανε παιιΙJ'tδια καl μεγrί.λες χαρές. 

Καl ώσdγ άπεράσαJιε οί χαρές, έστειλε εlς τοVς δεσπότες τοfι .Δfορέως, 
δτι νd τοfι στε{λωνε τΟ χαράτζι, καl τοV;; έγιίρευε i'Χφορ,ω] διd ,,α σηκώση 

815 πόλεμο'/.', νd πάγη καταπάνω τους. ΚαΙ έστειλε ,aωιrατοφόρους εlς αVτούς. 
Καί ό μωιτατοφόρος τοVς ηVρF. είσf: σκάνταλα καl δf_γ τοfι δώσωιε άπόκρισι, 
λέγοιιτας: <<Δώσε έσύ, δδ')σε καl έπύ>>, ενας τCηι Ηλλο11 με τοVς ~Αλβανίτες. 
Τότε έγύρισε ό μ,αντατοφόρος εlς τ()ν σου}.τάJ'Ο καi εlπέ του η)ν {Jπό{}εσι. 
Καl πάλι έμετάστειλε Οτι γd του δο)σΟV1'ε τρ{ωJι χροιιών χαράτζι, καΙ τοVτο 

820 διd νd τοVς κάμυ 11d σκανταλfζουι•ται nερισσότερο και vd nολε,ιωfισι ενας 
τΟJ' ι:lλλογ, Τότε δf:γ l:στέρξανε ,,α δώaουJ.•ε χαράτζι μηδl:. ff1ια, μηδf: τρίτο, 
μό1ιε έμαλώ1ιανε άνάμεaόν τους. Έμάζωζε φουσσfiτο καi Sδωσέ το τοV Αfε
χεμf:τ πασό. καl έδιάβη είς τd σύνορα τιjς Ο1Jγγαρίας μ8 δγδο1]11 τα χιλιάδες 
φουσσfiτο διd νd κραηj καl νd φυλάγ?J, ιιd μ1)1ι κατεβοfJJιε οί Οϋγγαροι. Παl 

825 ώσdν έδιάβη έκεl, ή ΟVγγαρία ijτοJιε εlρη'Jιεμένη. Καl &πΟ κεί έδιάβη εlς η) ν 
63ν Πόσιγα καl έ.nολέμησε καΙ έπ1jρε Ολίγα καστέλλια, Καl &.nO κεl έδιάβη εlς 

η)ν ]\Ττούναβι, νd φυλάγη f!Jια κάστρο έδικό τους τούρκικο μ1}πως καί 
έρffοfιιιε οί Οϋγγαροι καl τΟ κουρσέψουν. 

809 !fσοVνώτησαι 815 πάινvu 
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Τότε ό σουJ.τάνος έτοιμάστη καl έμάζωξε τd φουσσiiτά του καl έδιάβη 
83U εlς τΟν Λ1ορέα κα! i!.διάβη είς η]1' ΚόρηΠο, ,,α πολεμ1}σn νd πάρπ καl τά 

tiρματά της, όποiJ εlχε πολλd καi Ομορφα. ,Αμμη δf_γ τl]ν έπ1jρε τότε. Καl 
άπΟ κεί άπέρασε καl έδιά.βη εlς τd Βασιλικά.' Αμμf; έγύρισε καl 8'βαλε άπάνω 
εlς τΟ Φλιούνι, ψηλΟJ' τόποJ', καl άποκλείσανε η}ν ΚόρινfJο τάχα, διd νd 
παραδο{}'?]. ΚαΙ οί Κοροι{}αίοι δεJ1 εrχασι τροφf:ς γd φάνε, διατl ξάφJιου 

ΒΗ5 1}ρ{)ε ό ΤοVρκος. Καl fjτο1•ε άφέντης μέσα είς η]ν ](όριγ{}ο, όποV την έκυ
βέρνα, ό κVρ Λούκας καl ό 'Ασάνης, ό όποίο ς δεν ηύρέ{J.η έκεί μέσα. ~Α μ μη 
(1>ς η) l!μα{}ε, έδιάβη είς τΟ 3 Ανάπλι, όποV ijτονε τri;ιJι Βενετζάνω, καΙ. έπijρε 
πλεούμενα καi τd έφόρτωσε φαγητά, παξιμάδια καl αλλα καl πολεμιστaδες, 
καl έδιάβη διd {}αλάσσης εlς τlς J(εχρές, όποV τlς ελέγω'ε παλ.αιd ΟVτικα. 

840 Καi έβγήκωιε κα.l έδιάβησαν διd νυκτδς μέσα εlς η]γ Κόριy{}ο, κρυφd άπδ 
τl ς 1Όύρκοvς. 

Καl ό σουλτά1ιος έδιάβη μέσα εlς τΟν Μορέα καl έδιάβη εlς τΟν Ταρσό, 
' ' ' λ " ' τ.τ' _a. ' ~ 7'' " ' καΙ άφησε και επο εμουσανε την n.οροι·υυ' και ο οκκος, εJ•α; απο τους 

1ifοραtτες, καi έμάζωξε πολλοVς lιfοραtτες, λέγοντας νd ?ι.ντισταfJrj τοfι σουλ-
845 τdν JJ!εχεμέτ. Καl έδιάβη καl έστάΗη απάνω είς τόπον λεγόμενο Φλιούνι, 

είσέ δυνατόν τόΠΟ)!, Καl ό σουλτάνος έδιάβη και έπ?jρε τΟν Ταρσό. [(α'ι 
έπijρε τριακόσα παιδία καl έπfjρε τοVς Ρωμαίους /Jλους καl l!βαλε Τούρκους 

φυλάκτορες. 
Καl tιπδ κεί έδιάβη καl έπ1}ρε tiλλον ένα καστέλλι, τΟ λέγουνε Ρούμ-

, δ ' "λ' " 'λλ ' λ' 'Α 'β Τ?' ' " λάξ τa 850 πη α, και α ι.ΟJ' ε1ια καστε ι, το εγαν κρι α. n.αι ειχα11ε φυ ει 
\ \ - 1 \ ' \ ~ I _Q \ ' 1 I παιδία τους και τις γυναικες τους· και αυτοι αντιστανησωι και εποι.εμου-

~ Ι ' ~ l_{j λλ 'τ- Τ7 \ ~ \ "δ "'ω σω'ε τρείς ημερες και εσκοτωνησω' πο οι ουρκοι . .η..αι ωσωι ει ανε ουτ ς 

64r 1]ffέ).ανε νd πά11ε, νd τΟ άφ1}σουνε. Καl οί Ρωμαίοι άπό μέσα έστείλανε 
μαντατοφόρους, δτι νd παραδοι'lοVιιε καl γd κάμουσι άγάπη κάl με τοιούτο 

855 δτι νd τοVς φυλάξπ άπΟ τι)ν μανίαιι τών γιαννιτζάραηι, όποV έλαβ(h{}ησαν 
ποί.λοl εlς τ(JJΙ πόλεμον. J(αi οϋτω έστερξε, ά.μrο) vd έβγοVνε δλοι οί χρι
στιανοl νd σταfJοVνε εlς η]1ι f(ωJ'Οταντινούπολι. Καl ol χριστιανοί, ώς ήκού~ 
σανε αVτά, 8φύγα1ιε o'l περισσότεροι. 'Αμμιj έπιjρε τd παιδία τους, καl. όσους 
έπίασε Εκοψε τd χέρια τους καl τά πόδια τους. Καl άπό κεί έδιάβη μέσα είς 

860 τι]ν JJlαντίJιεια, τd μέρη τi]ς Καλαμάτας και είς τι]ν χώρα τιjν Πατζανίκα. 
Καl έκράξωιε τΟν κVρ JJ1ανοι]λ τΟγ Κατακουζηνό, όποV ijτονε καπετάνιος τών 
ΜοραϊτώJΙ κα.l τών ~ΑJ.βωιιτών, καl ijτονε εlς βο1]#ειαν τοV σουλτάνου, και 
Ύjνάγκαζε νd πα.ραδίδουντ,αι τd κάστρη τοfι 1Wορέος εlς τΟν σουλτάνο. Άμμη 
κάποιοι χριστιανοl .Δrlοραtτες δημηγέρτες, εtπανε τοV σουλτάνου δτι: <~:0 κVρ 

836- 837 δ.μίοςος 838 παξημάδη 847 ante Τούρκους 
854 μαvτοφώροvς 860 μαvτήνια in margine 861 κατακοζηvώ 

ρομ cod. delevit 
863 μωeέοvς 
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865 Λ1ανοήλ ό f(ατακουζφιΟς έλεγε δτι 1•d: κρατούμε δυνατd νd μην παραδιδό
μεσταν εlς τήν άφεντία σου». Kal ώς τδ Ιjκουαε ό σουλτάνος, τοϋ έκακο· 

' λ,' ' ' 'δ' ξ , ' ' - ~ ' δ' "{} ' ' φανη πο ι.α και το1ι ε ιω ε απο το φουασατο του· και εγ η υ.ε να τΟν 
άκολου~q., άλλd μηδέ τd λόγια του, μηδέ η) βουλ1] του δt1ι τfιν ή{}ελε. 

Καl άπδ κεί έδιάβη ό σουλτάνος καl ε πολέμα τι} ν JJfαντίνεια. 'Α μ μη 
870 1jτονε· δv1iατΟ κάστρο καl δεν Ύjμπόρειε J·d τΟ πάρJΙ. Καl &πδ κεί έσηκώ{}η 

καl "έδι6.βη εlς τΟ βουνό τσV δγίου Ίiλία, όποi, έ1ιαι τΟ μέρος τίjς Jιfεζη-

1Jρίiς, τΟ όποίο βουνό τΟ λέγααι παλαιd Ταγέτο. Έκεί 1jτω•ε πολλοl Ρωμαίοι 
μαζωμέ~ιοι καl fjτο11ε καl ό δεσπότης Δημήτριος. Kal δέ'Ι1 ήμπόρειε Ni πάγη 
έκεί, καl &πέρασε και έδιάβπ εlς η)ν Λακωνία, κάτω τd μέρη η]ς Νlεζη-

875 -&ρδ.ς. Καl έfJυμή{}η νά πάρπ τf;ν Διfονοβασία, διατl έφυγε ενας dπΟ τοVς 
>J - ]11 I " \ > I \ 1\f ' 'δ' > αρχοντες του π1 ορεως, οπου εκρατειε την _π' ωιτινεια και εν αφι.νε 1ιd παρα-
δο{ήj εlς τΟν σουλτά11ο. Άμιο] ώσdν τοϋ εί'πανε δτι τΟ κάστρο 1] 1Wονοβα
σία SJ•αι δυ1ιατδ κάστρο καΙ δεν έχει παρμό, Εγύρισε όπίσω καl έδιάβη εlς 

64v τΟ παiλαιΟ Λfουχλί, όποV ljτο1ιε είσε δαυτο κυβερνJ]της ό &φέιιτης δ Άσάνης 
880 Δημήτριος. Καl έδιάβη με δλα του τd φουσσiiτα καi έτε11τώσαν τΟ γϋρο 

α' , ' ' I Τ' < - Μ ?' ' , ' • ' ι- ' κ ι απο τον καμπο. ο οποιο ουχι.ι στεκει απανω εισε μια κορφη βουνου 

καλd άρματωμένο καl δυνατό, διατl είχε τΟ γυρο τρία τειχία, καl οί Τούρ

κοι Επήραν ε τΟ 11ερό τους, όποiι 1jτο11ε οςω του κάστρου. 
Τότε l!στειλε μαντατοφόρον ό σουλτdν .Λfεχεμέτης εlς τΟΨ Άσάνη, δτι 

885 νd παραδο{}jj. Καl ό 'Ασάνης έδωσε άπόκρισι δτι : «Κάλλιο 11ά άπο{J.άJιωμε 
παρd νά παραδο{}οVμε». Τότε Wρισε ό σουλτάνος καl 1jφέρανε τlς λουμπάρ-
δ \ \ > I \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ > I ες και τις εστησανε κοντα εις τα τειχια και εις τις πορτες· και εβαρουσανε 

καl έχαλούσανε τd τειχία. Κα'ί εlδε ό Άσά11ης δτι ό πρώτος τείχος δΒν {}έλει 
σταfJij δυ1ιατΟς εlς τlς λουμπάρδες κα.l τΟν έχαλούσαΨε. Παl ώσd1ι εί'δανε οί 

890 Ρωμαίοι οϋτως άρματώf}ησω' και έβγήκανε Οςω καi έπολεμούσανε. 'Άμμη 
δεν _~)μπορούσανε νd άντιστα{}οίJνε καl έμπ1]κα11ε μέσα 'ς τΟ κάστρο. 

Τότε έμπήκαJ1 ε oi Τούρκοι εlς τΟν πρώτο11 τείχο1' κα( οί Ρωμαίοι 
> I Ο \ δ I \ 0 I κ ' 'J ' 'ξ ' εμπηκανε εις τον εvτερον και αJιτιστεκανε. αι πα .ι ερρι α1-·ε τις λουμπάρ-
δ \ 0 'ξ <I I - I \ > \ I δ ' τ ες και ερρι ωιε ε1ια μερσς του τειχου και απο τον εvτερογ. ότε σ·ί 

895 Pc ~ • ~ ' , I ' - ' , I τ , {} . υμαιοι εμπηκαιιε και εις τΟJ' τριτον τειχον και αντιστεκαJ'ε. ότε εσώ η-
σαν τd φαγητά τους καl δεν εtχανε τί κάμη, δτι τοVς έπολέμα δκτcb ήμέρες. 
K'c'A' '~'Λ'~,, -'β' 'δ αι ο σανης και σ κυρ ουκας, οπου ητανε πρωτοι, ε γηκανε και έ ια-

β1}σανε με τΟ {}έλημα του σουλτάνου, καl έδιάβησαν εςω, καl ηϋρωιε τΟ1' 
σουλτά11ο εlς υ}1ι τέντα του. Καl έμιλι]σανε διd 1ιd κάμουσι άγάπφι. Καl ό 

900 σουλτάνος τοVς εlπε δτι : «l{d μου παραδώσετε τΟ .ΜΌυχλl καl τη11 Πάτρα 

870 Vπόρηε 873 καl εl'τονε καi δ δεσπότης δημήτeηος in ιnargine add. cod. 

·ύπό ρηε 888 ε - είδε 891 Vπορούοαγε 8.90 ύτι)ς τοvς 
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\ - I κα1 η} ν • Αχαί'α με τα συνορα τους' και σο γ τοποJ' επατησε το φσυσσατο 
, ' Μ . ' ' ' 'ξ ' 1'6 I • ' ά _κ, ' μου lδώ εις το ου χΙ-ι 1•α τΟJ' ε αγορασετε. τε J'α χω με α γ πην». α ι 

δ 'ΑσάJιης τοV εlπε: «'Αφέγτ:η, έγW δε,, δρίζω τόσα, άμμfι γd στείλω λόγο 
τοV άφεγτός μας, τσV δεσπότου Δημηtρίου, δποV l1ιαι εlς τΟ βουJιΟ τοϋ άγίου 

.905 'Ηλία, ό:τοU τΟ ξέρει ιj άrpενr:ία σου, καi {}έ/.ει γε1ιιj τδ {}έληfiά σου». 
6Sr Κα1 τότε Εδιά:βη καl l!στειλε λόγο εlς τ01' δεσπότη Δημήτριογ, δπως· 

«"Ετζι παγαίJιει ύπόDεσις καl δ8ν Ύjμπορουμε νd κάμωμε άλλέως, μό'Ι-18 νd: 
δώσωμε έτοVτα όποV γυρεύει ό σουλτd1ι Δiεχεμέτης καl 1'd κάμωμε dγάπη, 
εϊτε δε άλλέως είπε δτι {}έ/.ει τd πάρει μ .. 'έ τΟ σπα{)ί του». Κα/ δ δεσπότης 

.910 του έ'στει/.ε {}-έλημα δτι 11d τd δώκn, νd γε1'fj άγάπη, καl κάλλιο να δώαη 
τd δ).ίγα J>d γλυτώσ!} τd πολλd παρd νd χάση καl τd έπίλοιπα ·τοϋ lι{ορέrυς. 
Τότε {ιρfJε ι] άπόκρισι καl έπαραδόf}ησαν εlς τΟ1ι σουλτdν Δfεχεμέτη. Καl 
έπερίλαβε τd κάστρη καl [βαλε φvλάκτορες εlς αύτd και εςαγοράσαJιε οί 
έλεεινοi j_)fουχλιώτες τd χωράφια τους καl τd άμπέλια τους, και έδίδωιε 

!}15 καί δίδουJ'ε χαράτζι. Τότε ό σοvλτάγος έχάλασε τΟ κάστρο τΟ Λfουχλl, καl 
, ά > I \ \ \ \ "β ' "ξ ' ' {}' πέτρα απ νω εις πετρα, και τους χριστιανους τους ε γαr.ε υ ω και εκα η-

• \ I <I \ I κ \ ~ \ ~ ~ \ \ > '). β "λα σωιε εις τα χωρια εως την σημερον. αι απο κει, ωσαtι τα επερι .α ε ο 
' , ' - ~ ' ~δ 'β , ' {) ' , ' κ αVτα, επι"jρε τα φοvοσατα του και ε ια η εις τΟJ1 ·ρονο του εις τφ' ων-

σταJιτινούπολι, χαρούμει'ος κο.l Jιικητι}ς. 
920 J(ai περάσοντας ό χρόtιος, έπΓjρε ηjν 'Α{}ήγα, διατl άπό#ωιε ό J.Υέρις 

ύ 'Ατζιάβολο;, ΦιορεντίJιος δοϊίκας, .δπού ώριζε η}1• 'Α:Ο1]να μf: τd σύ,•ορά 
'Α '{} ' " ' ~ I " <Ι δ' , 6 • "Η' ' της. πο ·ωιε και αφησε τηιι γvι•αικα του ,ιι εγα παι ι αρσειιικ . uποια 

906 δπύς 907 Vπορο{ψε 91 f περt} 

1 Είναι γνωστΔ τα γεγονότα τα Ο:φορο)ντα ε\.ς τΟν τερματισμΟν της κυριαρχίας 
τ11; ψλωρεντινl]; οίκο•,ιενείσς τϋη• 'Αvτζαγιωλ&ν ε\.ς τ&ς 'Α'fi1lνας. 'Όταν τlρ 1451 
Q:;τέ&ω'εν δ Νέριος Β' 1 δοi1ξ τιΙJν 'Α'&ην<'ί>ν, ?ι.φί)κε χί1ραν τ1)ν Εχ της μεγάλης Επί.σης 
οtκογενείας τcϊη• Τζc;)ρτζη κατα','ομένην, ώραιοτάτην δδ καL ραδιοίiργον σύζυγον αUtοϋ 
Κιάραν, μετU. τοϋ άνηλίιωυ υi.ου Φραγκίσκοu. ·Η Κιάρα ιl:ις ε:τ:ίτροπος τοϊί άνηλίκοu 
τέκνου τη;, καη:1ρ{)·ωσε ,,α. U.ναλrλl~lJ τiιν f:ξουσίαν δι' ϊδιον λογαριασμόν, Επιτυχοϋσα 
τ1'ιν f:πικύρωσιν τ11ς πράξεc:Jς της καt ύπΟ ωϋ σουλτ(Lνου είς τΟ:· ~ποϊο; άπέστει~ε 
πλούnια δώρα. Συνέβη τότε νU. φΟ·άση είς 'A&f1vαc; δι' f:μπορικας υ:τοfi·εσεις ·νεαρος 
ένετΟς εUπvτρίδης, ό ΒαρΟυλομαίος Κονταρίνης, του όποίου ό παι:1)ρ Πρίαμος, γνω
στΌ; ύ;τΟ τό Ονομα Πέτρος 'Αλμfρως, εtχε διατελέσει διοιχητης τοϋ Ναυπλίου. <J-I 
συνάντησις μετ& τ·)iς ιi>ραίας δοuκωσης Uπηρξε μοιραία δι' Ο:μφοτέρους. Ή Κιάρα 
τΟν επεισε νό. δηλητηριό.συ τ-Ιιν νόμιμον σύζυγόν του εtς 'Ενετίαν καί, Επιστρέφων, 
νU. '\'υμφευ&fι σ:Unlν, δπερ Εκείνος καi. fπραξε, γενόμε,•ος κύριος του δουκάτου τών 
• Α&ηνιί)ν. 'Ο Μωάμε-1}, πληροφορηiJ·ε!ς ταίiτα, Εκάλεσε τΟν Κο'\>ταρίνη, δστις Εσπε'Uσε 
μετιl τοϋ προγόνου του Φραγκίσκου εtς 'Ανδριανούπολιν, 'ίνα παράσχυ έξηγiισεις. Τfι 
συγχατανε{Ισει του σουλτάνου, δ παρ' αύτφ διαμένων uίΟς τοϋ άδελφοϋ τοϋ Νερίοu 
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γvιιαίκα έστά{Jη ;ωρd εlς η)ιι &φε11τία τοϋ UJ'δρός της, f!ως J'fl μεγαλώση τΟ 
παιδί· διατ{ έστειλ~·ε εlς τΟν·σοVλτάι•ο καl πολλd χαρίσματα διd J'CL στέκn εlς 

925 τι)>' dφε>>τία. Ό όποίο ς 'Α τζιόβολος ε! χε τΟ>' Βείό του, r.αi έστεκiτω>ε εΙς 
τΟν σουλτάνο, α)σdι' μπάΟ.ος. Κα/ περάσοντα.ς δλfγο, έδιάβη εlς η)γ ~ΑfJι]ιια 
f!νας τζοJτιλόμος Βειιετζδ.ιιος, όποV ijτωιε %ΟJ'σεγιέρης μ.Ε. τδι' μπάϊλο τοV 
~Α11απλίου, καl. έπ1]ρε πολλώ λογίωι' πραματεία :.:ωl lδι(i(Jη εlς π]Ψ 'ΑiJι]ι•α, 
ώς εί'παμε. f(αl αίJτΟς δl;ιι έδιάβη τόσο διd τι) ν πραματεί α, μόι•ο διd ιιd 

.980 μιλι}ση·νd. πάρn η)'' γvναϊ:κα τοV Cιφει•τός του 'Ατζιάβολου διd γυι·αίκα, διd: 
65r vd πάρυ καl τf;ν δ.φειιτ[ω,, δυ5τις καi αVτι) φράγκα /jrοιιε καl α1jτΟς ι•έος 

τζιντιλόμος, τΟ γέt·ο; του Ιlαλμερίγο-ς- καt πολλt:ς βολε..,- έμιλούσω·ε οί διίο 
φράγκικα. ΑVτΟς J-'έος ;-ω/ ;j δουκέσσα J'έαι άγαπr}ίJησαιι· κα( ΕπιJρέ τψ' 
διά γuJ•αίκα μ"έ τοιοiίτο, δτι J-'ά χωρίση τι)ι' γu;,αίκά του, δποV εlχε εlς η}11 

.935 Βε11ετία. Καl lστερςε καl έπαράδωσέ του η)1ι Cιφεντίαν ηjς 'ΑίJ"Ι]νας, ifγουιι 

925 δ add. pι-iιnunι αδsl.φο του scι-iιJsίt μost in -{)ηο του nιutaνit ,!J28 
άι9-ή?ιας 

Β' Άντωνίοu Φράyκος (Φραγκϊσκος) είiρε τότε εUκαιρίαν, 'ί\•α διεκδικϊ]ση ύπf:ρ αύτοϋ 
χληρονομιχιl δικαιclψατα :?πι του δουκάτου, έγκατασταtJ-είς δf: εiς τάς 'Λ-&1]νας, έφυ
λάκισε μέν κατ" &ργ/ις ε!-ς Μέγαρα, έφόνεuσε δέ βραδύτερο\' την i}εf.α\• του Κιάραν. 
Το:Οτο έξησέftισε τUγ Μωάμε-&, U.τι;ις, &ποφασiσας νU. Οέση τέρμα εiς η'Jν φραγκικ1)ν 
κuριαρχίαν, διέταξε τΟν Όμάρ, υίΟν τοϋ Τουρχάν, δπως έ:-:διό)ξn τοί1ς Φράγκους έξ 
'ΑiJηνόι·ν. Καt κατctψ&ωαε μι'Ξν τοϋτο ,ιιετr.( τινος εUκολίcις δ 'Ομc/.{_) δια τ1)ν πόλιν 
τών Άiίηνών, &λλ' δ Φρrίγκος c~η~υρώ{}η είς τιiν 'Ακρόπολιν ιiντιτ<iσαων έπί μαχρΟ\• 
χρόνον σΟΗαρ&.\' ιiντίστασιν καi. έπιτυχcU-ν, τέλος, δπως clποχωρι]ση, λαμβάνων είς 
αντάλλαγμα τrlς Θι]βας, δπου μετιl τής οίκογενείας του {!τ1 Uπι'j).αυε εlδικ6Jν προ
νομιών. 

Όλίγον μετci τι)ν συμφωνία ν ταύτη ν, έrrεσχέφ(}η τ&.; 'Α-&ι]να; ό ~fωάμε&, τός 
λεπτομεvείας δΕ τfις Επισκέψεως αUτης περιγρά.φουν διc!. μαχρr7Jν οί ίατοριχοl τfις 
Εποχης, εις τόνον Ενίοτε μελοδραματικόν. 1\'Ιετιί. τινα χρ6νον ό Φριίγκος, '\'Ομίαας δτι 
f]δύνατο νό έπανιδρύση ύπ' αUτΟν τΟ δουκ&τον τών 'λΟψ•ιΟν, προέ(-:\η είς σχετικΟ.ς 
συνεννοήσεις μετΟ. τ6Jν προκρίτων τής πόλεως, η'ι.ς δ;το{ας δμως πληροφορη{}είς ό 
σουλτάνος, διέταξε τ1)ν σύλληψη• δέκα προεστι:ηων, τοUς όποίους fξώρισε μετΟ. τών 
οίκογενειc:Ον των ε!ς Κωνσταντινούπολι'\', 'Εκ παραλλιΊλου διέταξε τΟν Σαγα\•Ον πα~ 
σΟΝ, δπως φονεύση τΟν Φρc'ιγκον, έξοντόΗων οϋτω τiJv τελευταl:ον 'ΑντζαγιόJλην 
Ciρχοντα τijς Άττικijς. 

Περί τών γεγονότων βλ. τιΧς γνωστιlς περί τών 'AfJ·ηv&ν μιλέι:ας τ& ν Φ. 
Γ ρ η γ ο ρ ο βίο υ, "Ιστορία της πόλεως 'ΑfJ·ην&ν κλπ. μεταφρασ'fi·εϊσα ύ.-τΟ Σπ. 
Λάμπρου, fκδ. Μαρασλij, 190:1. Φ. :λίύλλερ, 'Η 'ΕλλCι.ς έπl Ρωμαίων, Φράγκων 
καί Τούρκων, μονογραφία μεταφρασ{}εϊσα ύ;ι;Q Σπ. Λάμπρου, • .Λ.:&Υιναι 1926 (τεiίχος 
δέκατον. Αί 'AfJ-fjνω ί1πι) το"tJς Φλωρεντινούς). Δ. Καμπο-ί•ρογλου, "Ιστορία 
τών ΆfJ·ηναίων, 'Α:Β·ϊιναι 1889 -1900, όJς καl ηlν εlς αί1τΟς ciναφερομένην βιβλιο~ 
γραφίαν. 

'Η δ.λωσις της Κω;ιατυ.ντινοιΙ:τόλεως καl· lΊ βασιλεία !Ι!ωάιιε-& Β' 

' ,.\ . , ' ''· αιtε -χαπiακευη .και κ ' ~ Ο κεi lδιάβη εlς τι]γ ΒεJ·ε·rια και εκ . , -δ τr) δουκaτο. υ.ι απ · ' δ ' Ο δουκα ο. 
U.πό{)αγε ι} γvJ•αίκά τοv διd η'jJι άγά~η τίjς δοvκέσσας και ια τ . 

Λ , οι 1'ι'τονε tuoo(pη κατd πολλα. , , , 
εγουσι ο τι , ,_ . , ~ , , l.'δώ.ααJ•ε γ γ ω στα τοV σουι.ταv 

17 ' ο'ι , 419Jιναίοι. cfJς ειδανε αυτα, τα , ., , ' 
\.αι .ι ' , <J <Ο δ -κας οταν απο-

' γ , <δ ·~' α l!J.ε"ε τιί)γ 'Α{}ηναιωJι οτι: « ου. ι , 
f).J.O 11fεχηιετη. Δ._αι η ου,.εσσ • Ι • , " έτοVτοι-' τΟν τζοιτιλόιιο JΙά T01'l': 

" δ cΠιι'κ1ι ;ωl ;-ιαοαγγει.ια, οτι ' , {}αίJ'ε, εκαμε ι J. • • , , -Τ' , ,, r'1(jε κu.l ό Πείος τοiί &ποfJαμενου , , - • αιδιου» ο τε το ε ι.ι ... ι · , 
κάιιω επιτρο:ποJι του .·τ . - , ' ' )J.ά Κα( §διάβη εlς τον 

' π. ,.., c·l του εκαΥ.οφανη πο • · · δουκός, όJιόμυτι ':JJραηι,εσκ,ος κ, ,... . ·<· εί'nαuε καl εlπέ του υ)J' ύ:πό7" 
. , όποL• ijτoJ•ε ΚΟJ•τα του μnαι).ος, ως , , ' ' ~ , 

σCιυJ.ταJ'Οι , . ' , -οε αf.,τΟς π'ιv dφεντία, π) δοvκaδο και εγιγη 
.ιι ' " αι.ιε τοο;ιοι• και επη δ ' 

945 -υ· ε σι· Υ. α ι εκ , ... • · · < - , _ ). , ι. Καl l.':πιασε. τ1) 1ι ουκεσσα 
_ , , '4.19-(να ιιε οοισιω του σου.ταιου. , 

δουκας εις τφι .. 7 ' , ' ~ ' , ~f' Καl πεοάσογτας όλίγες 1]μερες, 
και τι)J-' [βαλε "ς η) φvλακη εις τα J.. εγαρα. '-

l.'κοιμε τΟ κεφάλι της. ~ , , ~ , . .,,αι' η'ιν aφεJ'-, "δ rωε τηΊ• )'VJ•αικα του r. J(αl ό τζινηλόιιοςι υ)σΓlν ει ε πως εχ J , Τ'. ~Ατζιά~ 
ι ' ' , • 'J.εσε τον ζ/JοαJΙτι,.εσκο !)50 ' έδιάβη εlς τΟν σουλτ/οι Δ1εχεμετη r:αι εγκα, δ~ , ·άπΟ τΟ 

τια, ~ ' , ,' ' "υJ•αίκά του. Τότε δ σουλτάνος Ί1 ωσε μερος ' ' 
βολο, όπου εκοψε τφ 1 • _ , , ,, ~ 1 ε εΙς υ'ιγ 'ΑiJι] 1ια δια να - Ό , ΤζιχαJ.η και τον εστcιι. 
φοvσσaτό του του με ρ :. ' ι . }"' . Τ? ι ό αVτόςι cάσdf' τΟ l!μα{}ει , , , , , • έοια του Φοα'Ι'τι,εοκου. 1'J..α 
τι]ιι επαρη απο τα χ '- ' ~~· -- -'. , Ο'~Οντες καl άJΙτιστάΠ-η Ολίγο τοV , _ , ~ 0 %άστοο με οJ.ου.., τοvς α ... ι~ ., 
εμπηκε μεσα ς τ . , "", ζ' , , Φοαγτζέσκο κα1 έσυβάστησαν ο τι - Ό , , . όσο ϋτι ειιιλησε ιω υ με τον ._ , , -

95σ με ρ μδ:r:η τ , ~ 4 9-ι'ιΎα ul:. 'το κάσrοο, (ύς κα{}ι)Jς εύρίσκεται και -JΙα του 

66r 
960 

J"d παρα ω ση τψ' i 

1 ι <..:. ' , - ' Θ 'βα και Εδωσε n)JI 
δ ' ' Θη'βα ΚαΙ οϋτως έστέοξαγε· και επηρε την η . ωσυ τη . -

'Α#1]να. , , , , , 1.i ~ ~) 'β1 εlς η] 1ι 'Arl1}1'α 
Κα( δ τα γ Ββγι]κε ό σου/ι. τανος απο TOJ' J.. ορε_α, Ε( ι~ l 

, \Ιοοεω- κα1 ό δεσπότης καl έστά{}η έ%εi ι. i(r;.l έδιrlβησαν οι αρχοJ•τες του : , -, , , ' 'τ υ 
~ , - καi έσvβάστησαι' t·r} δίδουJ•ε χαράτζι. και εκαμαν~ αγαπ~J με ~ ς 
τ:~;:.~~~~ /{α{ έζ1}τησε καi έπijρε δal γυJ'(Liκα η} γ fJυγατερα του δεσποτη 
Δ , ' 
ημη'~Ι;οv. , - "-'αι' ο' α' δε}φός του δ δεσ:τότης Θωμaς, δ:ποV i'jτοψε ·ό μικρο-

:J.Τονε εκει ,. · , , Ν οiί · 
ο ., τ>']>' αlιπ'ιιι σύβασι καi έκοίταζε 1'α σηκωσl] φουσσατα τ [)65 τε ρ ο ς. Αέιι ι}· ει.ησε 

f).),(j )'1'UGHIJ .966 έβρι)σκιεr:: fj(}J μέουρκυυ;; 

' ι ία~ πεοιο(Jί.ζεται (J:πλtϊ)ς να ιlναφέρυ 
ι Ό συyγραφεύ; της :ταρουσης χρονοrραφ. ~ ·, ~ Λ· τ "/ f ένω r'iλλοι 

- , .. ·t , ι-θ·ΊΊνα~ χωοι..:: να προσυεuιι α' .ο τι' . τJΊν ~::τίσκεψιν του σουι.τι:ινου Ε ς- ~ , ,:,' " ,- -,. - ~Ιοάμε-fi·· δ Κριι:όβου/.ος δ 
, δ ' . ρων τ:α- εντυ:τωσει~ του · ' , Ι.στορι:.<οl περιγραψο1ιν ια μ~z , ~) , ,. '. 'φ~η τΊ~Ι" πόλι'\' c.ώ; σοφός τε και 

') _ ρεί οι:ι 0 σου ,τα,·ο~ επεσκε , "Ιμβοως μα νισtα :ταραοη _ · , , .. χαζόμε1ιό,. τε καi τεκμαιρο-, , , β ~, ' Όχαιυ. και, αοτια σ.ο. ~ φιλέJ.ληι• (!} κυ.ι μεγας ασιι.eυς ω α_. ~ 

μενος». 
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Αfορέως διd ν~ d:JΙrt.aτaBJί τοϋ σου).τάνου. Κ al τδι• iσvβούλεvε ό κVρ Δού
κας, δποiι ljroνε [γας πρώτος τοϋ . .ιlfορέως. Κα{ τότε τΟ lμα{}ε δ σουλτάνος, 
πWς δ Θωμάς έβγιjκε.άπδ τi)J' συβααμό-καl αρχισε νd ;rιαίρ''?l τίς χώρες του 
lllορέως. δποV τlς εlχε παρμέ1•ες δ Τούρκος. ~Ομοίως έδιάβη καl έναντίος 

970 τοϋ άδελφοϋ του, τοϋ δεσπότη Δημητρίου. /(rι.l λέγουσι δrι δ ~Ομέρμπεης 
τδν ηνάγκασε είς αVτd· καί έαfικωσε κεφάλι. Διd τοϋτο έδίωξε τδν 'Ομέο-
μπεη καΙ τΟ>' lκαμε μαζίλι. ' 

Τ~τε έσηκώ{}η δ σουλτά1'ος καΙ έδιάβη τd μέρη τι]ς Uύγγαρίας μk τd 
φουσοατά του, διατl είχε στειλμέ1'ο τόJ' πασδ., ώς εί'παμε, μ): 80 χιλιάδες 

975 φουσα~το καi εlχε &περάσει τό11 ΛΤτούναβι ::rοταμό. Kai ·ljρfJω,ε οί ~Οϋγγα
ροι και έπολεμήσαJ'ε. /(α{ έι,ίκησε ό πασάς τοV.; Οϋγγαρους καί έ:ιίααε πολ
λοVς σκλάβους καl rlς lατειλε τού σουλτάJ•ου εlς τd Σκούπια. 

Καl ιδadv έδώσυ.ι'ε τJ μαι•τiiτα τού αουλτάJ•ου, πr)Jς δ ε-Jωμδ.ς δ δεαπό~ 
της έσ1}κωσε κεφάλι καl φουσσάτα εlς τό1• Λfορέα καl πWς παίο1'ει τ/ς χώοές 

980 ' ο ' -~ το~ ~~αι σ~οτ~ι,ει τοVς_ γιωΨιτ:άρους, όπσι) έφvλάγαν τd κάοτρη του, Επικρά{}η 
και εστειι.ε το φουασατο njς Α 1'ατολιjς καί ηjς Θεσσαλίας μέσα ~ς 1ι] 1, Μο
ρέα με τ(ηι μπεγλέρμπεη, δJ'όματι Καμούrζα. Καl έδιάβη καl &πέρασε τΟ 
μέρος τijς llαλαίας Πάτρας καl &πόκλεωε τΟ Βαρούσι. Καi έβγήκανε καιι-

984 πόσοι άπό τ/ς Πατρο•αfους τούς Cίρχογτες καl έδιάβησαν εlς τό Λιονη.iρι 
66v καί εϊπωιέ του πr/Jς οί Τούρκοι ljρ{)ανε ~ς η)ν l]άτρα καl πολεμοϋ 1,ε. 

Κ'"'~' ~,,δ' αι ως το ηκουσε ο αυτος εα:rοτης Θω,ιιii.ς, έμάζωζε τΟ φουσσdτο, 
δ \ ί I ]Jf .< I '{} '' ' , που ε χε τους οραι"τες και η ·εr.ησε J'α πολεμ1)αυ, t1ια δοκιμ(ί.σπ η]ν τύχη. 
Α ' ., fj ' , I "~~ 
μμη εμα ε πως ητανε και αr.r.o φουσσiiτο ιιjς 'Α}•ατολιjς καl έρχέτονε 

άπάνω του. ~Εβουλ1]{}ησω' νά κατεβοVιιε dπό τΟ κάστρο το[ί Λιο 1ιταρίου· νά 
990 κατ:εβούνε 'ς τΟν κάμπο J'd πάνε κατd τd Δfουχλία. ~Αμμι) οί Τοίιρκσι έδρά~ 

μf!-νε καί ετριγυρ[σαJΙ τ<) κάστρο τοV Αιωιτα.gίου καl Επιάααι•ε Sως διακόσους 
Ρωμαίους καl Άλβωιίτες. Και οί i!:πίλοιποι με τόJΙ κVρ Θωμ,a έμπήκαtιε 
' τδ ά ' ' , ' 1'' ~ rιτ - δ' ' ' ς κ στρο και εγr.υτωσαι•ε. οτε οι .Lουρκοι ε1ι ημιτορουσαJιε νd στάfJοϋtιε 

διατl τοVς lπιασε το f}ω!(ιrικό κai άποfJαί1ιασι και άπδ η)ι· πεί·να· καί εί'χω.ιε 
995 καί πολλfι σκλαβfα, δποV τlς έπήρα1'ε άπΟ τd μέρη njς ~ Αχαί'ας. Καl ~ διά 

τοϋτο δει, Jjμπορούσω'ε ,,α ατα{)-οϋι•ε καl έγυρίσανε όπίσω. Τότε ηVρε αδεία 
δ δεσπότης Θωμaς καl έπfjρε τU φουσσάτό του καl η)1ι δύ1•αμίν του καl· έπή· 
γαινε καi. έπαιρ1•ε τlς χώρες καl τά κάστρη τοϋ .Λfορέως, δπού τlς είχε παρ-

' ' < λ ' 'ιf ' ' ' , ' ; με1ιες πρωτ:υτερα ο σου Ίαν 1ι εχηιετ και εσκοτ:ωι•ε τους γιανJ•ιτ:ζαρους. 

1000 Kal τοϋτα διατί ό σουλτrlνος έδι.άβη με τd φουσσδ.Ίά του άπά1ιω εlς 

966 δι(υιατησr:α{Jή 968 έrlκε 970 δμέρπεις 984 λοvr:άeη 986 post Θωμδ.ς 
in cod. scriptum δ δεσ~όr:ης 988 πcbς _iteratιιm in cod. deleνi .989 λοvταρή_οv 
. 991 λονr:αeι}ου fJ92]ι iπήλη με 998 bπορούσανε -ναοτ01iι•ε 996 ύποeούσαvε 999 oovτ~r 
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τι)1' 0-δγγαρία, εlς τΟ κάστρο είς τΎz1' Σιδερόβια είς n)J' Ρούσια. Καl τοϋτο 
διατί CιπόDω-'ε ό δεσπότης Λάζαρο.:-. ;!αl έ'μει γ ε 1] γVJ-'αίκά του ΧJ]ρα μf: fγα 
παιδf {}-ηλυκό, καl έκράτειε τη1ι άφεJιτία ;!α/ τΟ κάστρο Σιδερό βια. T1z1' δποία1ι 
{)υγατέρα η)J' έπάι•τρεψε καl n)J' εδωσε τσϋ άφεγτδς τfίς ..ι\!πόσι1ιας καl 

J()U5 Ι! βαλε δ τι J"d κάμn τδ δουκάτο τδ έδικό του καl τfjς γυJοαικός του 'J'ά τά 
σμείξυ καί 1'd τd κάμn Sνα. 

/{αf. δ Τούρκος είδε τd ;ιράμο.τα ποV γίνεται ο1Ίτως, έπfjγε κατ:απάvω 
J'd πολειοJαη n)J' Σιδερόβια· καl εί'δω•ε δτι δΕJ' ήμποροϋ1ιε γd άντιστα
ΙJοϋ'J'ε. Τότε εδωσε ή γυναίκα τd κλειδί α του κάσΊρου τ6}JΙ ι:lρχόντWJ' της κάi 

1010 τά έστειλε του αουλτdν Μεχεμέτ. !(αί τΟ έπερίλαβε μετd πάσης χαρδ.ς καf 
χαρίσμαΊα τοVς έχάρισε καl έδωσε 19έλημα τijς κυράς t•d πάρn δ, τι {}έλει 

' ' -' ' ' β ' ' ' δ ' Q '~ Κ ' "' " α ι ε άπο το καστρο της και το ιο της, 1•α παγυ που υει.ει. αι ουτως εκ ,ι ι 

καi έδιάβη μέσα είς η]ν ΟVγγαρία. Και ό σουλτά1•ος έπερlλαβε τδ κάστQQ 
' Σ δ 'β ' ' ~ ' - '" β' ' ~ _1 - ~ _, ίς τη'ν 67r τφι ι ερο ια με τψ• αφε1'τια τωι• .::.ερ ιω· και απu κει εγυρισε ε 

1015 Κω11στω•τι1'ούπολι, είς τδ1ι {}ρό1•ο του, χαρούμενος. 

Kal περάσο1•τας έπijρε τd φουσσiiτά του καi έδιάβη καl έτέJ•τωσε εlς 
τι)v ~Αμάσεια, εlς την ~Α11ατολή· η)v δποίαν Άμάαεια v)v ώρίζωιε οί Γενου~ 
βήσοι. Λέγουσι δη οί Γεγουβήσσι· έστεlλωιε λόγο τοϋ σουλτιl1ι Μεχεμέτη, 
" ' ' ~< ' ' Ι, , - ~ ' " δ 6 · "Ο ' έ είς εϊ..,αμε οτι γα τους οωση το α.-.ατα, οπου ητοl!f; ικ ς τους . « που μ ,~ 

1020 καl εχομε άγάπη καl δε11 σoii τηv έδώσαμ.ε>>. /(al ό σουλτά1ιος τοVς είπε, δtι: 
«ΈγW δέν Ί1)J' έπιjρα, μόνε οί γέροντές σας, όπο1J ήτανε μέσα, μοV την έπα
ραδώσω•ε καl την έπερίλαβα». J(αl οί Γε11ουβ1}σοι δε,, έστεργήUησαν ταϋτα 

τά λόγια, μόνε έκάμανε άμάχη με τόν σουλτάνο· καί διd τ:ούτην την άφορμη 
έδιάβη εlς τηι, ~ΑμάαΊρο καl έπολέμα. Παl πολεμώντας δέν ήμπόρειε νd 

1025 σταfJ'!} εlς τι)ι' δύιιαμι τοϋ σουλτ&ι·ου, καl έπαραδόf}η. Καl έπijρε Ίd δύο 
μερτικd τοVς άJ4}ρώπους και τlς l:'στειλε εlς η)ν ΠόJ.ι, καl τό έ1•α μερτικδ 

τΟ li.φησε εlς τl]ν χώρα. 

Καl κάμγοιιτας έτοϋτα, τότε ήρ{}-ε εlσέ δαϋτον ό άδελφδς τοϋ βασιλέως 

Δαυtδ τijς ΤραπεζόνΊας μέ τό χαράτζι καl έβεβαίωσε πάλι τη,, &γάπη, όποV 
1030 εl'χαJ•ε και πρώτα. ~ο όποίος ήτΟJ'Ε άπδ γένος βασιλικό παλαιό τών Κομ,ιενώ 

Ίijς Πόλης, καl διά τούτο έκάμνασι αυμπε-fJ-ερίο μΕ τοVς dφε'Ι-'Ίάδες, όποV 

1]τανε τd μέρη έκεί11α. Καί είχε κάμει παλαιδv καιρΌ ό πάππους του συμπε

fJερίο μέ τό11 Ταμερλfiνο. 

Τότε πάλι fιρ{Jε μα·vτύ.το τοϋ σου λ τ άνου dπδ τδ1ι Μόρέα, πrhς ό δεσπό

της Θωμaς πολεμfj τd κciστρη τοϋ 1'tiορέως κal έπijρε πολλd κal εκοψε πολ· 

λοVς Τούρκους. Kal έδιάβη φουσαliτο τούρκικο νd τό1JΕ πιάση· καί αύτΟς 

1001 ράσια 1002 λαζάρος 1008- ·ύποραύJ•ε 
1023 -1ύ24 r:αvr:ά λώγια 1024 Vπόρηε 103ύ δ add . 

1020 ό add. 1018 δ add. 
1098 Sπήdση seri:ιper· in- cod. 
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l!φυγε καl Sγλύτωσε μέσα 'ς τΟ Αιογτάρι, (ύς εlπαμε. Κα/ είχε και cδρι·ζε 

υ'fν llfω•τίγεια καl αλλοι>ς τόπους 1'd κάμη δ,τι fJέλει. 

Τότε, fύς ijκουσε τοVς πολέμους τoii κVρ Θωμϋ., καλd και είχε βουλη 

1040 vd πάγπ εlς τι]ν Άvατολ1) νd πολεμ~Jση τδιι .OlιζoVv χασιiν, άμμι] ι!iλλαξε η)ν 

·βοvλ1] του, καl Εμάζωξε τd φουσσδ.τά του καl έδιάβη εlς η)ν Κόριι•{}ο 1•d 
67\· η}1•ε πολεμJ}σ?J, όποV !jτο1'ε dπά11ω εlσε δαύτφ' ό ~Ασάνης dφέ1ιτης. ~Αμμij 

π-ηγαί1'01'τας ό α1)τ0ς ~Ασά1'ης άπάι'ω εlς τι)γ Κόριψ{}ο, τ(ηι ηϋρω-'ε οί 

Το.Vρrωι και τΟ γ έπιάσανε ;πε δλους -του τους συJ'τρόφους και τΟJ' έδιαβάσα1'ε 

104.5 είς ι01'· σουλτάι'ο, καl τοVς έφvλάκωσε. 

[{α{ l:'στε.ιλε τΟν Δfεχεμfτ :πασά μ) φουσσfiτο καl Εδιάβη είς τΟν Λiεζη

??ρii. Καl 'J'jτωιε μέσα ό δεσπότης Δημ1}τριος καl /jΠελε 1·d ποληο]σπ άμμ1) 

l:μα{}ε πiιJς Επιάσω'ε τΟν γαμπρό του τΟιι Άσά1•η καl τΟ,, έ'χει ό σουλτά11ος 

.χό.ψι. Τότε έσηκ(hι?-η καl Εδιάβη είς τή1' τέJ,τα τοίί σουλπ1γ JJfεχεμ.έτη καl 

1050 Εγοιιάτισε δμ::ιgός του. J(αl έδέκτη τόνε μli χαρ(1 καl με ίλαρΟ :ϊlρόσωπο ·καl 

μεγάλη τιιυ] τσίι Ε'κα.με, καΙ τοίί εlπε.: «JJf1]1' πικραί1·εσαι · μόJ'<- στάσου 

καλόκαρδος ·καΙ ιυ)γ ψοβδ.σαι τίβοτα- διd rd περα-σμένα/ καl εγω nl σοίί 

δώσω (i).λου; τόπους, J'd σε dJιαπάψω, νd περάσn; n)1' ζω1} σου ώσdJ' σου 
πρέ.π-ει 1 ώσdJ· βασιλόπουλλος Οπου είQαι. ~Αντlς τΟν Λ1εζηfJρa, JΙd σου δrόσω 

1055 ι:'iλλον τόπο>}. Παl έπρόσταξε J'ά το-ίι l!χοv11ε n)J' l!ι•11οια του εl'τι τοίί κάμει 

χρεία, καl 1'ά τΟν ύπηρετοίίJ•ε μι':: -τιμ1}. 

Τότε εσηκώΒη δ σουλτάJ•Ος dπr) τδιι .Λfεζφ9·ρii, &πότης τδJ! έπερΟ.αβε, 

καl -έπιjρε -καΙ τΟιι δεσπόυ; .Δημι}τριον μαζί του, καi έδιάβη εlς τΟ Παστρl 

τΟ __ -κrlστρο. Κα{ έπιjρε τΟ_Εξώχωρο. Καi Απαραδδ{}η καl τΟ Κάσrρο μC πόλε-

1060,μοJ'. Καl έπι]ρε καt έ'κσι.με τριω~όσους Καστριώτες. Κα/ τΟν rlφέντη τοiί 

κάστρου τQν ,fπιριόJ'ισε εlς τι)ι' ,r.ιέση μαζi μ~ έκεινούς, όπου έπολεμούσαJ'ε. 

Καl dπΟ κεί έσηΥ.ώ{}η κu.i Ε.διάβη την μερέα τι] ς 111 εγαλόπολης. Καl ο) ς 

τΟ μά19·ανε o'i. ελεειΨοl Ρωμαtοι, Εφύ;ιω'ε dπΟ κεί καl lδιάβησαν καl έμπ1}

κανε- εί-ς τΟ κάστρο τΟ Γαρδίκι, κάστρο δυνατό· καl fjτω'ε &πάνω είσf. δαύτο 

1065 (ηιόμα-τ-ι 1'ιiπόχας. Kal τΟ απόκλεισε μ.Ε. πόλεμο. Καl εl'δαγε οί χριστιω•οl 

δ τι. δεν 1]μπορούσαιιε J!d dJ!τισταfJοίίνε του σουλτάιιου· άJιοίξωιε τlς πόρτες η} 

J'ύκτα καl έφύγανε τd βουνά εlς. τους δρυμW1'ες, όποV είι,αι Εκεί κοι,τά. 

Τότε έπαραδό{)η καl έκόφωιε δλα τους τd ζ(j]α. Και οί χριστιωιοί, δπου 

έφύγω•ε, Εδιά(fησα11 οί Τούρκοι δ:πΟ τους δρυμώνες καl το1Jς εύρίσκωιε χαl 

1070 τοVς,έκάμι,ω•ε σκλάβους. 
J(q.ι :ό σου?.τά1ως έβαλε διαλαλημδ εlσ8 δλο του τΔ φουσσr1το, δτι όλους 

68r τοVς χριστιανούς, δποι, Απιάσαγε 1ιd: τοV; φέρουνε. J(αl δποιος δ8ν τ(JJ! 

]()3{ λοντάρη 1088 νιi add. _JΟ56.τιj1' καταδή--=:ιν -τoii μορέας 1n nιargine 
lQfi.2 γαρδί~ι,iη ιnaι·gine: 1066 Vπορούσω'ε .1012 ώλΘVς χρηστηάΥοV_ς 
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<J Ι f Ι ' f I >t ? I, t 

εφερει, οποιος χριστιανος σκοτωσrι τον αφεγτη ωυ γα ,εJ•αι και.α σκοτωμε-

1,ος· καl α·ύτΟς νd [J'αι ελεύτερος. Τότε τiς ήφέραι'ε δJ,ους, χίλιους τριαΚό-

1075 σους, τοi.'ς όποίους έβαλε καl f.κόψω'ε τd: κεφάλια τους δλονώνε τών ελεει-

1.·ώJ'. Καi έ'πιασε καl τοVς ε?.εει11οVς Λfεγαλοπολίτες, lως lξι χιλιάδες, και 

έ'βαλ.ε καl τους l'κοψε δλοvς Υ.α( δΕν liφησε μη δε g,,ω, .ζωJ'τανό. ΚαΊ. τότε 

έβγijκε ό λόγος εlσε δλοι• τΟ1ι J.11ο-ρέα πUJς κάμει ό σουλτd1' ΊJfεχεμέτης τόση 

σφαγ1) εlς τους ελεειι·ους τους Λ!οραί'τες, τlς χρισταπούς .' Τότε έπηγαίνανε 

JOBO 19εληματικώς τd l1λλα κάατρη καi Υ.αστέλλια. καl χώρες καi έπαρ~διδόJΙτησαγ 

εlς τOJJ σουλτάι'Ο. 

Τότε l]ρΠε κα( έπαρu.δό{)η καl τr) κάστρο τΟ Σαλβάρι, δποV !fτονε κοντrl 

εlς τΟ 1ΥαυαρίJ'Ο. Κα1 έμάζωξε dπδ κεί τΟ ;ιiiρο δέκα χιλιάδες χριστιω•οVς 

καί τοVς l!οτειλε 'ς υ]ν ](ωJ'στω'τινούπολι διά -ι•d η)11 έγεμίσ?f διατ{ δε1• είχε 

1085 πολλοiις άιιΠρώπους. 
Κα/ ώοάJ• εlχε τΟJ' δεσπότη Δημ1]τριογ, τδιι [κραξ.ε κο11τά του καί lμι

λιJσω'ε άιιτάμα -:ιολλι] flJρa. [(αi Ε.ουβάστησαν δτι 1ιd nάρη δ σουλτdνος τf;ν 

fJvγαr:έρα τοV δεσπόtη Δημητρίου διd γυι'αίκα. Τότε ΙΙστειλε ό δεσπότης τ(ηι 

υίόν του Ίσάκιον με δρισμ.Ο είς τlς Λfω•οβασιώτες δ τι νά δώσου η)1'· φαμε-: 

1090 λία του, ijγουν η)-ι' γυιιαίκά του καl τf;γ {}υγατέρα του, δπου [ναι αύτοίί. 

Όμοίως νd δαJσου1'ε καl τΟ κάστρο τι]ς Μονοβασίας τοiί σουλτdν Λ:Ιεχεμέτη. 

Άμμη οί ΔfοJ•οβασιώτες δε1ι Εστέρξαιιε τΟν δρισμδγ τοV δεσπότη Δημητρίου, 

μηδι} τδ1' όρισμΟ τοV σουλτάνου, μόγε Fβγάλω• Οξω δ:πδ τΟ κrl.στρο, η)ν 

γvJιαίκά του καi τι)1• {}υγατέρα του χαl τlς έ:παgαδώσω•ε τοίί υίοii του, τοV 

109:3 ~lσαΥ.ίου, καl τlς δουλεύτριες. Παl έδιάβασέ .τις εlς τΟν σουλτάνο και έβγαλε 

τι'Η' πρώτό του μοvιιοίίχο μ' liλ?.ovς μουJιούχους καl συι-'τροφία πολλ1}, καl 

τlς έδιάβασε είς τι]γ 'Έ'γριπο. 

Δοι.πόι', (δοάν Fπιjρε τd κάστρη τών Ρωμαίωι' εlς τΟι' Λfορέα, αρ'Χισε 

ι'd βάλη χέρι καi είς τd κάοτρη, δπου r'Vρίζω• οί Βενετζδ.ι'οι είς τΟ Μορέα. 

J 100 Τότε έδιάβη τΟ μέρος τfjς Κορfύιιης. Καl δ Τζογάνος πασδ.ς έδιάβη με φουσ-

68ν σaτο εlς η)1' Καλαμάτα καl- τi}1' έπijρε άπό τΟ ι' πρίJΙτζιπον τδ1' 10υντό.κη. 
Καl δ:πδ κεί Εδιάβη είς τΟν ΓρεμπενΟ τΟ κάστρο όπο_V έJΙαι &πάJΙω_ εlσf: 

βο-vιιό, σκληρΌς τόπος καστέλλι, καl δF..ν 1]πόρεσε γQ τΟ πάρυ. 

Καl ό σουλτάνος έβγijκε δ:πΟ τι]v Κορώ11η κα1 Εδιάβη Ψd: δσκιμάσl] τΟ 

1105 1'7ΌυαρίJ'Ο, όπου /jτoJJE μέσ·α φευγiiτος ό δεσπότης Θωμiiς, διατl έκαρτέρ.ειε 

τΟ τέλος τόV Λfορέως πιίJς {}έλει &πογενεί. Καl ώσdν είδε καl έμαfJ-ε τd γε1;ό

μεγα καi_ η]ν καταδίκφι τόϋ έλεειι,οiί i.Wορέως, καl FπιJρε τήν φαμελία ·του 

και έμπfjκε εlσε καράβι καl έδιάβη είς την Ρώμη, εlς τ01'- Πάπα;· καl . έtε-

1076 ~ούς: droι'J; cod. ΙΟ79·8λε"J'οi•ς JOSR tον- το1' !095 δουλεvτρης 1101 

%αλαμάτα in margine 1102 γρεμπε1rό in nιargine 
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<' 'ζή, 'Τ-'/6""0 'ββ' '' .-.ειωσε την ω του ειρηνικα . .l)._a τ τε ηρ-u-αJιε καρα ια εJιετικα ει.ς το 

1110 ΝαυαρiJ10 με ΤΟ1)ς lμπασσαδόρους τ/Ον Βενετζά1ιω, και έδιάβησαγ εl; τΟν 
σοvJ.τάν 1Wεχεμέτη καl έστερεώσαν η) ν άγάπην, όποV εl'χανε και Π[!ωr.ύτερα. 

~Ετρέχανε οί Τοϋρκοι εlς τd χωρία τd Βε1,έτικα καl έπιdσανε πολλοVς και 

τοVς έκάμ1'α1ιε σκλάβους. 

Καl dπδ κεί έσηκώfJη dπΟ Η) l{αυαρίJιο καl έπijγε χαλώντας τi]v ~Αχαi~α. 

111.5 Καl τότε έΌτειλε τδιι δεσπότη Δημήτριον καl έπι}γαι1•ε τd μέρη η]ς Θήβας 

μέ συιιτροφία. Καl έπειδι) έπι}γαοιε ό σουλτάνος τd μέρη τijς Άχαtας τώιι 
1/ατ.ρώJι, καl έσυρνε μαζί του καl τδιι Άσάνη, τ01' γαμπρό τoii δεσπότου, 

τότε ljρ&α1ιε χριστιαγο{ dπΟ τd μέρη τιJς ~Αγίας 1\{αύρας καl άπδ Ciλλσυ.; 

άγαπημέvους, πdJς ό Τζογiiνος μπέης επιααε πολJ.οVς ραγιάδες χριατιανο1Jς 

1120 καl τοVς έ'καμε σr.λάβους. Τότε τοVς lδωσε όρισμΟ δ τι 1ιd εl1ιαι έλεύτεροι 
''1'ζ- '"β.'''; ''"δC ,,., και τον ογω'ο 1011 ε γαι.ε απο τφι τιμην του και 101' ε ιωςε και το φι..αμ-

πουρό του τΟ 1-!δωσε τοϋ φλαμπουριάρη τώ1' Σκουπίωγ, τΟν όποiωι τόJ' εσrειλε 

καl έδιάβη και έπijρε τδJι l'ρεμπε1'ό. 

Καl δ σουλτάνος έπήγαο'ε τΟ μέσος τού 1Vlορέως dπδ τd χωρία, καl 

1126 l/πιαγε τοVς έλεειγοiJς χριστιανούς, και άλλους έσκόrωνε καl άλλους έ'καμε 

σκλάβους. Καl οί έπίλοιποι χpιστιανοι δ8ν εί'χανε τl κάμn διd ,α γλυτώ

σΟVJ'ε. Καl έμαζώνωιε τΟ βίοιι τους καi έπηγαίνω•ε και έπpοσΚVJΙούσα1ιε 

τΟ1' σουλτάι•ο καl τοϋ τΟ δίδωιε καi lγλυτώJ-'ανε. Καi τΟ φουσaiiτο οί ΊΌϋρκοι 

69r έπηγαίνω'ε ι:lπΟ τd χωρία καl άπΟ τlς χώρες ποV έδιαJ.έγαJ'ε τοVς κα·:λύτε-

1130 ρους καl το!ι; έκά,ι.ιJ•αγε σκλάβους καl έδιαγουμlζανε τd έλεεινd χωρία. Kai 

έγινε πρόβατο ό έλεειvδς Μορέας είς τd δόJ'τια τοϋ λύκου. Κα! άπδ κεί 

έδιάβη είς n)1' Πάτρα με δλο του τΟ φουσaaτο καl έπερlλαβε τΟ κάστρο, καl 

έστειλε φουσσfiτο εlς τΟν Σαλμε1'ίκο ότι γd παραδο{)οϋνε. f{αι αύτοl δ:πο

κρlfJησαν και εί'πωιε: «ΔέJ' fιξέρομε τί 11d κάμωμε, διατi εί'δαμε τijν κατα-

1135 δίκην ό."loV έκαμ,ες εlς τlς Cίλλες χώρες καί εlς τοVς Γωμαίου.:;, καί έπαρα

διδόντησαν καt άπέκει τοVς έκοφτες». 

ΑοιπΟ1ι τΟ Σαλμενϊκο στέκει εlσέ μίαJ1 κορψJ) βουνοϋ δυ1ιατό. Έκεί 

εtχανε τlς γυναίκές τους καl τd παιδία τους, όμοίως καl τd ι!λλα χωρία. 

ΑοιπΟ,, τότε έδcόσανε πόλεμογ εlς τΟ Βαρούσι. Καi έπολεμούσανε έφτd Jjμέ-

1140 ρες· καl τούς έπήρανε τΟ νερό, Οτι δέ11 εί'χω•ε μέσα. Καl δεν εί'χανε τl κάμυ 

διψασμέJιοι, πεο'ασμένοι, και έπαραδόfJησα11. ΚαL τοVς έπfjρε καl τοVς έ'καμε 

OJ.ovς σκλάβους καl τiς tμέρασε τού φουσσάτου του. Και έπi}ρε ένιακόσα 

παιδία dρσενικd καl τd lκαμε διd γιαννιτζάροvς· καl τοVς χωριάτες τοVς 

l!βγαλε και το1Jς έπούλησε σκλάβους. 

1116 των-: της cod. 1125 ελαιΊ:νους 1129 τίς: τη coc1. 1180 Jδηfiyουμlζανε 
τα ε-τα ελεvvα 1185 lJ.λ& χόρες ll.J.l πηναμιhιη 

ι 

I 

Ί--Ι ϋλωσις της Ι{ωνσταντινουπόλεως καi ή βασιλεία Μωάμε& Β' 273 

1145 Καl ό ΠαJ.αιολάγος όποiι 1'jτονε άφέντης είσε δαϋτο, Ύfτονε είς τΟ δυνα-

μώτερο καστέλJ.ι τοϋ Σαλμενlκου, κal. έστειJ.ε λόγο δτι δ. ν όρίσn νd μακρύJ'?} 

dπΟ τΟ Σαlμοιίκο έως ένα μίλι μ'έ δλο του τΟ φουσσfiτο, στέργει νd παρα

δώσυ τό κάστρο καrd πώς έJΙαι. Καl τότε έστερξε ό σουλτάJΙος καl έδιάβη, 

ά,ιιμ1) αφησε τδ1• ΚαμοV τ ζ πασii νd περιλάβη τΟ κάστρο. Kal οί Ρωμαίοι δ{:; γ 

1150 f7{}έλανε νd fJκούσοvι·ε τδJ' Πrι.λαιολόγον, διατl εl'χανε τd ροϋχά τους κρυμμένα 

και εlς τd κάστρη τώιι Βενετζάνω. lι:Ιόνε άνοlξανε τlς πόρτες τη ~ιύκτα καl 

έφύγαvε. Παl δ Καμούτζη πασίiς όποV έφύλαγε δξω, τοVς liπιασε καl τοVς 

έκαμε σκλάβους. Καl ώσdν εtδα1'ε οί lπίλοιποι Ρωμαίοι, όποi' έμείνανε, δέν 

1154 f]f}έ},ωιε νd παραδο{}οϋνε, μόJΙε iστείλανε εlς τΟν σοvl.τάνο: «πcbς δ ΚαμοVτζ 

69ν πασfiς δ'έν έστά{)-η 'ς τΟ Ι.όγο του, μόνε έ'πιασε I τοVς άνfJρώπους μας, καl 

τοiις liκαμε σκλάβους· καl διd τούτο δεν i!παραδώσαμε τΟ κάστρο». Τότε 

έβγαλε τΟν Καμοϋτζο δ.πδ η}1ι τιμή του καl. έβαλε τΟν Τζογiiι•ο νd κοιτάξn 

τd_ πράματα τοϋ Μορέως. 

Τότε έδιάβη ό σουλτάνος τd μέρη τού Βασιλικού· καl δ'έ1ι είχε τροφές. 

1160 Καl ηύρε δ.φορμf; καΙ έ'στειλε καi l:'βαλε διαλαλημΟ εlσέ 8λα rd χωρία, Οτι 
νd φέρουνε ψωμία, άλεύρια, κρι{}άρια, χορτάρια, κρίατα 11d ποvλήσ.η Οσα 

{)-έλη κά{}ε lνας· καl τινdς νd μ1}ν τοVς πειράξrι. Τότε, ώς τΟ ήκούσανε, 

έδράμαvε πολλοl χριστιανοl και έπιστέψανε· και 1jρ{}ανε και ?}φέρανε πολλών 

}.αγίων φαγητά. Καl ώσdν rjρfJανε, δέν έατά{}η tlς τΟJΙ λόγον του, μόνε dπο-

116:5 λύ{}η τΟ φουσσίiτο καl οί για1ινιτζάροι καl τοVς έπιάσανε καl τοVς Βκάμαιιε 

σκλάβους. "Ω τfjς καταδίκης 1 ΤΟ όμοιο l'καμε και εlς η) ν "Έπειρο Οξω. 
Καl άπΟ κεί έσηκώ{}η καl έδιάβη εlς την Ά{}ήνα. Καl έκεί τοϋ είπωιε 

οί καστροφύλακες οί Τοϋρκοι οί άγίiδες, δτι οί άρχοντες of ΆfJηναίοι έσυ

β(J.στησαν με τΟν Φρανιζέσκο Άτζιάβολο, δποV 1'jτογε πρώτα δούκας εlς η)ν 

1170 Ά{}ήνα, ότι JΙd τόνε φέρουJιε 1ιd παραδώσουν ε υ) γ' ΑfJήνα, νd τόνε κάμουνε 

δούκα καl άφέντη τους. cΩς τd Ιfκοvσε αύτd δ σουJ.τάνος, liπιασε δέκα πριb

τους αρχοJ'τες καl τοVς έσήκωσε καl τοVς έΌτειJ.ε είς π)1ι φυλακή· καί έστά

fJησαν καμπόσες 1jμέρες, κα1 &πΟ κεί τοVς έκαμε σεργούνηδες, έξώρισε μl:: 

τlς φαμελίες τους και τοi•ς έστειλε εlς n)J· Πόλι J'd κά&ουνται iκεί. ΚαΊ 

117 5 άπΟ κεϊ iσηκώfJη δ σουλτάνος και έδιάβη εlς τf)ν Πωνσταντινούπολι, εlς τΟ 

σαράγι του, χαρούμενος καi νικηη]ς. 

Καl ό δεσπότης Δημήτριος, δποV έπήγαινε άργd- άργά, καl άκαρτέρειε 

τΟν σουλτdν Μεχεμέτη νd lδfj νd τού δώση τόποJ' νd ζt}συ, ώς κα{}dJς τοϋ 

1179 έ'ταξε. Τότε τού έπαρά.δωσε ιιd παίρν?} τfιγ έσοδεία τfjς Αί1'ος, τd Οσα 

70r έμπάjζουνε οί άλκες· καl έδωσέ του καl πολiι βίον διd νά ξοδιάξπ. 

1149 άλησαι 1160 καl ηfJρε add. 1168 llρχο1Φ~ 

in maι-gine 1174 τ}ς ex τας 
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ΚαΙ &ρισε δτι vd πάγπ δ Φρα>•τζέσκος Άτζιάβολος νd σμε!ξπ τον Τζο
γfiν πασfi, όποV εlναι φλαμπσυριάρης τοϊί Μορέως καl τijς Θεσσαλίας. [{αl 
οϋτως έκαμε. Kal έδιάβη καl lσμειξέ τοJ•ε τΟ βράδυ καl ώμιλJ}αανε πολλά. 
Τότε Wριαε ό φλαμπουριάρης καl έκοψε τΟ κεφάλι τοϋ Φραντζέακου Άτζιά-

1185 βολοv, διατl οϋτως Wρισε ό σουλτάνος καl έτελειώfJη 1j δ.φεντία τών Άτζιά
βολων άπδ τΟ δουκiiδο τijς ΆfJήνας και τijς Θήβας 1

• 

* * * 
Καt πηγαί11οντας ό σουλτάνος εlς η)ν Πόλι, τοϋ ήρ&ε μαντiiτσ πιbς o'i 

G-ϋγγαροι έκάμανε φουασiiτο καl κατεβαίνουσι τd μέρη τοiί Ντούναβι. Άμμη 
δέν rjτονε βέβια καt έπiJγε εl ς την Ά νδριανούπολι, άΨτάμα μέ τΟν δεσπότη 

1190 Δημήτριον με δλην του η)ν φαμελ!αν. 
ΚαΊ ό Τζσγfi1ι πασάς, όποV έμεινε είς τ(ηι .ft.foρέrι., έκαμε 11d ήμερώνn 

toVς τόπους τοiί λ:fορέως, καl έμάζωξε πολV πλοϋτον άπΟ τοiις ελεειγοiις 
Μοραtτες καl τΟ έστειλε εlς την ΘεσσαJJ α, εlς τΟ σπίτι του, κρυφd άπό τΟν 
σουλτάνο. ~Ομοίως Sστειλε καl πολλοVς σκλάβους καl Sγινε πολλd πλούσος 

1195 dπδ τοVς .Αfοραtτες. Και πάλι έδιάβη εlς τΟ κάστρο, εlς τΟ Σαλμενίκο. Παl 
ό δεσπότης Θωμdς ό Παλαιολόγος, όποV Ύjτω•ε έκεί μέσα, έβγijκε καΙ έδιάβη 
εlς τΟ ~Ναυαρίγο. Παl dπΟ κεί έδιάβη εlς την Φραγκία, όJς είπαμε. Παl δ:πΟ 
κεί Sστειλε λόγο μαγτατοφόρο εlς τΟν σουλ.τάνο δτι : «Nd μοϋ δώσnς Βλα τd 
κάστρη τοϋ Μορέως, νd σοϋ δώσω την lιiοJ•οβασία». Παl ώς τό 1'jκουσε ό 

1200 σοvλτάJιος, Sβαλε τΟν μαιιτατοφόρο εlς την φυJ.ακή, 
Παl περάσοντας, έαήκωαε πόλεμον ό αουλτά1ιος καταπάνω τοϋ δ:φε1ιτδς 

1182 Θεσσαλίας ex Θελαλήας 1196 έγίκε καi- καi 

1 Τοιοϋτον ύnijρξε τΟ δ-ραματικΟν τέλος τ<ίJν Άτζαγιωλών, οί τελευταίοι 
έκπρόσωποι τ&ν όποίων έπλήρωσαν διό. τοU α'tματός των τΟ.ς ίδίας αi'•τών σκευωρίας 
καt δολιότητας. Ούδεlς Βεβαίως ε:κλαυσε τ1iν σκληράν μοίράν των! Δυστυχώς διιl 
τiιν πόλι'' τό)ν 'Α-&ηνών μετiι τδ. γεγονότα ταϋτα έπηκολούflησαν δη<δσεις, λεηλασίαι 
καi φό,•οι, &στε τΟ κλει,•Ον Ciστυ μετεβλή{}·η εις άσήμαντον καΙ. σχεδΌν &κατοίκητον 
χώρον. ΤΎιν καταστροφ1)ν τfις πόλεως καl η) ν πνευματικην αύτf]ς κατάπτωσιν ;τικρώς 
έ&ρήνησαν ot -&αυμασταί τf]ς ιlρχαίας δόξης, έγράφησαν δε καί «{}·ρ'fινοι,., διεκτρα
γφδοi:ίντες nlν νέα\' κατάστασιν. :Μεταξυ α-lιτcΟν σημαντικώτερος ό UπΟ τΟν τίτλον 
«Περl τfις άλώσεως καΙ. της αιχμαλωσίας, Ί\ γέγον' ύπΟ των Περσών (=Τούρκω">•) 
εiς 'Αττικην 'Α{}Ύjνα,., έκδοi}εtς τΟ πρώτον ύπΟ Γαβ ρ ι1)λ Δεστούνη έν Πε
τρουπόλει τψ 1881 καl Ο.ναδημοσιευ-&εlς ύπΟ Δ. Κ α μ πού ρ ο γ λ ο υ είς τα «Μνη
μεία της ιστορ(ας τΟ}ν 'Α-&ηναίων», τόμ. Α', έν 'Α-&ήναις 1889, βλ. καl Θ. Φιλα· 
δ ε λ φ έως, ·rστορία των 'Α-&ι1ν&ν έπt Τουρχοκραtίας, 'Α{}-f]ναι 1902, τόμ. Α', 

σ. 134. 
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τοϋ Σινώπι, εlς η} ν Κασταμόνια, όποV εΊ1ιαι Τοϋρκοι, καl τοϋ ηύρε άφορμή, 
?Ον δτι έδώοανε βω}Πεια τοϋ ΟVζούν Χασάνου δταν έπολέμα I εlς την Άνα

τολή. Τότε έτοίμασε έκατόν πενήγτα κάτεργα κα( τd Sστειλε εlς την llfαύρη 
1205 {}άλασσα· καl έπηγαίνα1ιε τd δεξιd μέρη κατd τijς Άνατολijς εlς τΟ Σινώπι. 

Και ό σουλτάνος έπijρε τd φουσσaτά του καl έδιάβη στερέας τd μέρη τijς 
~ Ανατολijς εlς τΟ Σινώπι τό κάστρο, δποV Ιjτονε άφέντης, όποV τΟ όJριζε ό 
~Ισμαtλης Τοϋρκος· ό όποίος SστειJ.ε λόγο τοϊί σουλτάνου, δτι νd τοϋ παρα
δώσrι τΟ .Σινώπι καl Ψd κάμη άλλαξ:Ια 1•d τοϋ δώσυ τη1' Φιλιππόπολι. J(al 

1210 Sστερξαν καl έπαράδωσέ του τΟ Σινώπι μέ δλο του τΟ σύνορο, όποiι άπλώ
J-•ει δ:πΟ η}ν cliρακJ.εία lως εlς τ1]J' Πασταγόνια, οί όποίοι τόποι έβγαίνουνε 
τΟ χάρκωμα· 1} όποία Πασταγόνια Sναι πολλ.d πλούσα. Κα( είχε την γυναίκά 
του καl τd παιδία του μέσα, εlσέ φύλαξι. Καl ό ~lσμαtλης Ύjτονε εlς τΟ 
Σινώπι καl τΟ έφύλαγε· καl Ύjτανε έκεί ποJ.λd καράβια. lJfέσa εlς αύτd rd 

1215 καράβια ijτονε lνα πολλd μεγάλο, lως ένιακόαω βοvτζώ, όποV τΟν καιρόν 
έκείνον δέν έγίνη liλJ.o μεγαλύτερο, καl διd {}αϋμα τό έπijρε ό σουλτάνος και 
τΟ Sστειλε εlς την Πόλι. Καl έπερίλαβε καl τΟ Σι1ιώπι. f(αι άπδ κεί 
εσηκώfJη με τd φουασiiτcί. του καl έδιάβη καταπάJ!ω τοϋ βασιλέως τοϋ Τραπε
ζόντος καl τοϋ ΟύζοV11 Χασάγου. Καl έμπtjκε ό σσυλτάJιος εlς τοVς τόπους 

1220 τους, εlς τη11 Καππαδοκίαν. 
Και τότε έδιάβη ό υίός του ό μεγαλύτερος, όποV Ύjτογε εlς την ~Αμά

σεια, καl Sαμειξε μέ τΟν πατέρα του τΟν σουλτdν Μεχεμέτη. ~Ομοίως 1}ρfJ-ε 
καl ό πεν{}ερός του, ό Ί'αργέτης, καl τΟν έσυναπά~·τησε καl έπηγαίνασι συ1'
τροφία του. Καf. ώσd1! άπέρααε η)ν .Σεβαστίαν, έδιάβη καl έμπfjκε εlς τοiις 

1225 τόπους τοϋ ΟύζσVν Χασάνοv καl έδιαγούμιζε πολλοVς τόπους καl έπijρi του 
καi τό κάστρο τΟ Κορικό. Kal πηγαίνο11τας παραμπρός, ήρ{}ε ή μάννα τοϋ 

71r ΟVζοVν Χασάνου καl τΟν έσυναπάντησε. Καl την έδέ[κτη μετd χαρliς καl 
ώμιλήσανε άντάμα πολλ1}ν ωρα, διατι Ύjτανε όμόπιστοι καl όμόγλωσσοι Ί'οϋρ
κοι, καl [στερξω' την άγάπην. 

1230 Καl &πδ κεί έσηκώfJη καί έδιάβη καταπά11ω τοϊί Τραπεζόντα, τοϋ βασι-
λέως Δαυtδ, καl τοϋτο διατl τΟν έγκάλεσε ό άνιψιός του μικροπαλληκαρό
nσυλλο είς τΟν σουλτάνο, λέγοντας δτι: «~ο fJείός μου μο'ϋ έπ1jρε η} ν βασι
λείαν μου, όποV ό πατέρας μου Ύjτονε βασιλεVς καl η)ν 6Jριζε». Τότε ηfJρ_ε 
άφορμη ό σουλτά1ιος καl έσηκώ{}η μΕ. τη11 άρμάδα του δ:πό τΟ Σινώπι 

1235 καl έδιάβη εlς τΟν Τραπεζόντα καl έδιαγούμισε τΟ έξώχωρο. Καl κατόπι 
έδιάβη στερέας καl ό αουλτά1ιος, καl τΟ πολέμα ό πασliς του τριανταδύο μέρες. 

Τότε, ώσdν Sσωσε καi ό σουλτάνος, τοϋ [στειλε λόγο ό άφέντης τοϊί Τρα-

1208 ό add. 1218 lσκόUη-prittluω οiιζοiιν κασάμοv scripsit post in του 
βάσηλέος mutaνίt-τρεπεζόvτος 1219 κασά:vου 1227 κασά:vου 1228 εl-εlτa:vs 
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πεζόντος, Οτι «νd: τοϋ παραδώσn δλφ• του την άφεντία καl 1ιd τοϋ δώσn 

τόπον vd ζήση, ώσdν έδωσε καl τοϋ δεσπότου Δημητρίου άπΟ τ(JJι Λfορέα. 

1240 Kal 11d τοV δώσn καί η)1ι fJυγατέρα του διd γυJιαίκα, κal vd τοϋ δώαn δση 
έσοδεία μοV μπαίνει άπΟ τΟν τόπον Ονόματι Κόλκο». Κα/ ώσd1' 1jκουαε 

αύτd ό σουλτάνος, δf:1• έστερξε καl έμαvιcht9η καl άποφάσισε J1d πολεμήσrι. 
Καl πρωτύτερα παρά vd αώαn ή δ.ρμάδα J•d ποJ.εμ1}συ, έδιάβη. 1] γυναίκα τοϊί 
βασιλέως Δαυt·δ κα{ έσμειξε τΟν γαμπρό της, τΟν Μαλκία, όποV εlχε μεγάλη 

1245 άγάπη με τΟν σοvλτά11ο, διd νd πάγη νd παρακαλέσn τΟν σουλτάνο νd κάμn 

άγάπη μέ τό1' βασιλέα Δαυtδ. Καl τΥ;ν άγάπην τΎ;ν έκαμε διατl l!στερξαν καl 

έπαραδώσανέ του όλην τf;ν i'ι.φεντία καl τοVς τόπους, όποV Wριζε ό Δαυtδ. 

Kal έγινε άγάπη καl έπαψε ό πόλεμος. Καί τΟν βασιλέα Δαυt'δ τΟJι 

1249 έπfjρε με Ολην του τfιν φαμελίαν με τιμ1} καl άyάπην καί έστειλέ τανε 

77ν διd: 1Jαλάσσης είς τήν Κωνστω•το,ούπολι διd πλέο yρηγορύτερα. Κ αί τd 

φουσσfi.τα του σουλτάνου έδιάβησαν στερέας, και J)ρισε δτι ό βασιλέας 

Δαυlδ 1•d πάγη είς η] ν Ά νδριανούπολι J'd κα1Jήσn έκεί με τfιγ φαμε

λία του 1 • 

/(α( ό σουλτάνος, δτωι έσωσε είς η]ν Κωνστω,τινούπολι, έβαλε καl 

1255 έκαμε μεγάλες χαρΕς διd η]ν 1ιίκην όποV έκαμε. Καl έπijρε τήν βασιλεία1ι 

τών Ρωμαίων καl τι].ν βασιλείαν του Τραπεζόντα καl τΟν Λ:Ιορέα καl άλλους 

τόπους πολλούς. f(al δεν άφησε ποσώς ρίζα τώv έλεεοιών Ρωμαίων. Δόξα 

τφ Θεφ! δίκαια 1} κρίσι σου, Κύριε ! 

f(αl τοVς άν{)ρώπους, όποV 1jτανe εlς τΟ κάστρο, τοVς έπ1jρε καΙ τσVς 

1260 διαμέρασε' καί έκαμε μέρος ι:1πδ δαύτους Τούρκους σιλιχτάρηδες καί τΟ liλλο 
μεράδι τοVς έκαμε σπαχογλάJ'ηδες, καl τΟ liJ.λo μέρος τίς έκαμε γιαννιτζά

ρους, νd: στέκουνται είς τr]ν Πόλι. Καl έπ1jρε 800 παλληκαρόπουλλα καl τd: 

έβαλε ,,α γενουσι γιαννιτζάροι. Τοιουτωι τρόπω• έμοίρασε καl τlς γυναίκες, 

καl τlς tδωσε τώ1ι άν1Jρώπων του ααραγίου. 

7210 δώση ώση ώση 1242 καi d-καi dπ6φάσησαι 1245 μαλκlα ex καλκlα 

1253 ά.Ψδρηανώπολη 1257 ελεϋνον 1261 τlς : τη1' cod. 

1 Ώς γνωστόν, τΟ Ί'tέμα της παραδόσεως της Τραπεζοϋντος &πετέλεσε &ντικεί

μενον μακρών συζητήσεων μεταξύ τών ίστορικών, εtς τοUτο δΕ συνέβαλαν αί ύπΟ 

των πηγών παρεχόμε,•αι Ο:·ντιφατικαl πληροφορίαι (βλ. Ο. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Πώς 

ήλώ{)-η {ι Τραπεζούς (&ναγραφη καl διερεύνησις t(Ον πηγών), Άρχεϊον Πόντου, τόμ. 

17, Ά-θ'f}'ναι 1952). Ό 1Ίμέτερος χρονογράφος οιJδβν άναφέρει περl Άμιρο'ύτζη, 

παρέχει δε νέαν πληροφορίαν, δtι δηλ. ΊΊ Τραπεζους, &φοϋ επι τριάΚΟ'\'τα δύο ήμέ

ρας κατεπολεμή{}η ύπΟ τού σουλτάνου, παρεδόΟ'η κατόπιν συμβάσεως, f}τις έπετε'ύχ{}η 

τft μεσολαβήσει τ1iς συζ'ύγου τού βασιλέως Δαutδ καί τοϋ γαμβροii αUτης Μαλκία, 

συνδεομένου διιi στενf]ς φιλίας μετά τοϋ Μωάμεf}. 
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1265 Τότε lστά{}η δλον τΟν χειμώJια εlς τΟ σαράγι του χαρούμειιος. Καl έ'κραξε 
τΟν J11πλάντο, πρίντζιπον τijς Δiολδάβιας, ό δποίος πρίJΙτζιπος Εγί1'η μεγά
λος διd όνομα του dδελφου του. όποV fjτονε μικροπαλληκαρόπουλJ.ο δμορφο 

~· \ \ 1 < λ ' > ' {)'? I \ 
0 

\ ι: κατd ποι.ι.ά, και τΟJ' ε χε ο σου τανος εις το ει.ημα του και εις την υπηρε-

σίαν του, καl εlχε μεγάλην αγάπην εlσΕ δαυτον. J(αι μίωι 1jμέραι' ljfJελε νd 
1270 τόνε δυναατέψl] καl αύτδς δεν ijiJελε, καl είχε κρυφd dπδ κάτω του lJ•α 

μαχαίρι καl τοϋ ε'δωσε ~ς τΟ στιjfJος μίαν μαχαιρέα. Άμμ'~) δεν Ιjτοι•ε fJαVα
τήσιμη· καί τΟ κοπέλλι έφυγε. Καl μετd ταυτα Sγιατρεύτη. 'Αμμη τόσο τδ 
άγάπα, Οτι εκαμε και 1)ρfJ.ε καl τδιι SσυμπάfJησε. Καl Sπειδfι είχε τόση πολλΎ] 

' > ' λ Ι cι " ' • Ι ' ζ • ι: ~δ}. ' υ παρρησιαν εις τον σου τανο, ο τι εκαμε και εγινη πριντ ιπο;, ο α ε .φος το , 

1275 ό Μπλάδος εlς τ!]ι• .Μ.ολδάβια. 
Κα'ί έμάζωξε dν{Jρώπους πολλούς, ώς άφέντης όποV έγίνη· άμμή rjτονι:: 

72r σκληρός liν{}ρωπος. ~ο όποίος έδιάβη καί έκάfJησε είς τήν Λ<Ιολδάβια, I και 
έκάfJηαε είς η)ν άφεντία του. Καl έπειδή εlχε τd 1Jαρρετd του dδελφου του, 
όποV ljτονε με τΟν σουλτάνο, έκατάβαλε τοVς άρχοντες τijς j:fολδάβιας καί 

1280 Επαιρ1ιε τΟ βίον τους καl έχάλα- πολλοiις καl έπαιρνε η]ν ζωJ} τους. Καl 
Sκάμανε λογαριασμό, είσΕ όλίγον καιρδν έχάλααε 20 χιλιάδες άv{)-ρώποVς, 
διατl /fτονε πολλd σκληρός. Και έπαιρνε τΟ βίον τους καl έπλούτηνε τΟ φουσ-

1 I \ ~ λλ' ' ζ ' δ ' ' ο δ' 'δ f σfi.το του και τους επαιρνε πο α χαρατ α και εκατιες, τοσο οτι εν ε vνον-

τησαν νd τά βαστοϋνε. J(αι ώσdν Sμάζωξε βίον πολύ, τότε έμάζωξε καl πολV 
1285 φουσσU.το καl έσvβάστη μέ τοVς Οϋγγαρους, καl γίνησαν τΟ lJια, νd πάγn 

καταπάνω του σουλτdν Μεχεμέτη. 
v ' - ' " {) ' λ ' ' '' ' ' ' δ - ~ αν Ρ .η.αι έτουτα τα εμα ε σ σου τανος, και εστειι.ε εισε αυτον ε-ν ω-

λ f I I I - ]{, 'ζ ' ' μαίον, Ονόματι Καταπο ιανο, χριατιανον, και τον πασα αμουτ α, να κα-

μουνε καταακευη νd τόνε πιάσουνε νd τόνε φέρουνε ζωντανό. Και §διάβη ό 
1290 Καμούτζας πασfiς μαζ't με τΟν Καταπολιανό, και έκάμανε μία άμποσκάδα, 

Ιjγουι' έκρύφτησωι είσε τόπο1ι στενό καl dπηδ1]αανε νd τόνε πιάσουνε. Άμμη 
ό Μπλάδος έναντιστά{}η άνδρειωμένα καί έτζάκισε τοVς Τούρκους· καl φεύ
γοντας έπιασε τΟν Καμούτζα πασa ζωντανό. ι:Ομοίως έπιασε καl άλλους 
πολλοVς Τούοκους, καί έκατάκοψε τοVς περισσότερους καl [κοψε τd πόδια 

1295 τους καί τd ~έρια τους καl καμπόσους έσούγλισε. Καl τΟν Καμούτζα πασfi 
τΟν έφούρκισε, τΟν Sκρέμασε είσε ψηλότερον τόπον παρά τοVς _liλλους. Καl 
ώαdν έκαμε τή 11ίκη αύτήν, έμάζωξε καl llλλο περισσότερο φουσσiiτο κal 
Sκατέβη καί &πέρασε τΟν Ντούναβι ποταμΟν καί έδιάβη καl είς τοiις τόπους 
του Τούρκου καl έδιαγούμιζε καl άφάνιζε τοVς τόπους έκεί νους. 

1300 Kal ώς τd έμα1Jε αύτd δ σουλτάνος έπικρά{}η πολλd διd τΟν παafi του 

1267 άλελφοV 1273 π&λη 1281 έκαχαλασαι 1292 έαντηστά{J.η 1293 καμοvτζο 

1295 καμούτζο 1299 του 
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καl διά τοVς έπίλοιπους, όποV τοVς έχdλασε ό Μπλάδος καl τοVς έδωσε 
α ' {}' τ' , 'ζ l: ' - J C' κ καν ανατον. οτε εμα ω"'-ε τα φουασατα του ο σουλτάνος καl τά έστειλε 

είς τl]ν Μαύρη fJάλασσα, είς· τΟν ΛΤτσύναβι τά κάτεργά του καl τΟ φουσ-
72v σfiτο στ ερέας Ι ττ ' C' ' ~ '-4 ~ Μ λ δ 'β ' • ' . , n._αι ως το εμαν·ανε οι ο α ιοι πως ερχεται απάνω τους 

1305 πολVς πόλεμος, έβάλανε τlς γυναίκές τους κα( τά παιδία τους είσk τόπους 
δυνατούς, είσε φύλαξι, εlς τά βουνά τοϋ ΠρασοβοV, μαζl μέ τά ροϋχά τους. 
Καl ό llfπλάδος έχώρισε τΟ φουσσfiτό του εlς δύο· καl τΟ Ενα μέρος τΟ έστειλε 
κατα ά - ΛΤ' ~ ' " ~ {} ' ' ' Π " π νω του εγρου, οπου ητονε εχ ρος του, αφεντης njς οντσλίας, καl 
τΟ άλλο τΟ έκράτησε άτός του. 

1310 Ε~ ' ~~ ' C' λ ' ' • ι ς τοσο εσωσε και ο σου .τωιος και εμπήκε εlς η)1ι Μολδάβια, και 

έδιάβη είς τΟ βουνό, όπού εl'χανε τίς yυναίκές τους καl τά παιδία τους καl 
τά ροVχά τους καί τά έδιαγούμιζε. Καί ώς τΟ έμα{)ε ό Μ πλάδος, έ'φυyε καl 
έδιάβη τά βουνά καl τούς δρυμώvες, Οσο νά ίδjj τί {}έλει άπογένει. Διατl 
εlδε πWς δέν έ'χει βο1]θειαν άπΟ τοVς Οϋγγαρους, έσηκώ{)η καl έδιάβη μέσα 

1315 είσέ δυναμώτερους τόπους. Καί είσέ τοVτο J'jρ{)αJιε καl οί ΟVγγαοοι καί τΟν 
ηϋρανε 1ιά τΟν βου{}ήσοvι'ε. Καl ό Τοϋρκος /jτονε τεντωμέ1ιος ;ίσέ τόπους 
πλατέους. Καί ό .Λfπλάδος, ώσdν Ιjρ{}ανε οί Οϋγγαροι, έστά{}η άνδρείως. 
-Καl έπijρε έφτά χιλιάδες φουσσδ.το καί έδιάβη τη J'ύκτα μέσα ~ς τΟ φουσ
σδ.το τοϋ σουλτάνου καί τοVς άπήδησε καl έτρόμαζε τΟ φουσσiiτό του, {}αρ-

1320 ρώντας πώς είvαι πολύ τΟ φουσσδ.το τοϋ Μπλάδου. Kal έτζάκισε τΟ φουσ
σό.το τijς ~Ανατολ1jς. Καί έβουλή/Jη νά πάγn vd πατήσυ καί τήν τέντα τοϋ 
σουλτάνου. Καl άJρμησε καl έπήγαοιε, νομίζοντας Οτι lναι ή τέντα τοϋ 
σουλτάν Μεχεμέτη. Άμμή ελα{)άστη καί έδιάβη είς τήν τέιιτα · τών- άλλC)ν 
πασάδων. 

1325 Kal τότε !J.ναψε ό πόλεμος καί έκατακοβόντησαγ μία μερέα καl tlλλη. 
~Α I ~ ' I 

μμη εκατακοφταν τους Τούρκους κατά πολλά. Καί ώσάν έζημέρωσε έγυρί-

σανε όπίσω οί Μολδάβιοι καl έκόπησαν όλίγοι · άμμη τοiις Τούρκουςι 
έπειδή τοVς έζαφ1ιί σαν ε τη νύκτα, έκόψανε πολλούς. Τότε έστειλε ό σουλτά-

1329 νος τΟν Άλιj πασa μέ πολV φουσσό.το υ)ν 1}μέρα καl έδιάβη καl έσωσε τΟν 
73r Μπλάδο καί έκάμανε πόλεμον φρικτόν, τόσο ότι έσκοτώαανε [ χίλιους Μολ

δάβους καl !J.λλους τόσους 1jφέρανε ζωντανούς καl τοVς ήφέρανε είς τΟν 
Προϊλάβο τοV σουλτάνου. ~Εκεί /jτονε τΟ Σκαμνί τοϋ 1Wπλάδου καl τοVς 
έκοψε όλους. Τότε εlδε ό σουλτάνος τδ κάστρο τδν Προϊλάβο άνοικτές 
τίς πόρτες καί δ.ν{}ρωπον τινdν δέ1ι έβλέπανε, έ{}αυμάζανε. Καi παραμπρΌς 

1335 άπΟ τδ κάστρο εί' δα ν ε lως εί'κοαι χιλιάδων άv{}ρώπων κορμία, ίiλλα κομ
μέ1ια, liλλα παλουκωμέ11α, όποV τούς έακότωσε ό .Λιfπλάδος, τοϋ κάστρου έκει-

1323 Μπλάδος άφέντης Βλαχείας in margine 
σουλτάνος in cod, scriρtum είδε 

1331 ζοντάνους 1333 post 
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- ' δ - δ' ' δ' " δ' ., Τό είδε τό γοiί, γυναικω1', αν ρων, παι ιων· και εν αφησε μη ε εγαν. τε 

μεγάλο κακό, όποV έκαμε ό .lιfπλάδος, έffαύμασε ό σουλτάνος είς την μανία 

τοϋ .Λfπλάδου. [(αl έπljρε τά φουσσiiτά του ό σουλτάνος καl έπ1}γαινε παραμ-

1340 πρός. 'Αμμη ό .Λfπλάδος έστεκέτονε εlσέ τόπους, όποV τοV έβόλειε, κα} 
, ''{}' ,. ' ' -λ' 17 'τοVς έκτύπα εις τους αι• -ρωπους και εις τα φορτωματα του σου τανου . .η..αι 

'''''Τ' '' 'λλ ~'~'ρ έκούρσευε και εσκοτω1ιε και τους ουρκους και τα κοπε ια τους, οπου εσv -

νω•ε τd βαρήματα. 

Καl ώς τΟ έμα{}ε ό πρίντζιπο; π]ς Ποδολίας, όνόματι Νέγρας, έσμειζε 

' 'δ 'β ' • , ' ' '" I άσrοο 1345 μέ τούς Τούρκους και ε ια ησαν και εποι.εμουσανε να παρουνε το κ .... , 
τό λέγουνε Κιλήμ, όπού Ιjτονε του Λfπλάδου. Καl ό Μπλ(1δος έπήρε έζι χι

λιάδες καβελλάρους και εδιάβη άπάνω είσέ δαύτους και έκάμανε πόλεμον δυ

νατόν και ετζακίσαν τΟν Μπλάδο μέ πoJ.V αlμα μία μερέα κal lJ.λλη. Καl 

έσκοτώσανε άπό τούς 1Wολδάβους lως δύο χιλιάδες, καl έπ1}ρανε τά κεφάλια 

1350 τους καl τά έβάλα1ιε είς τά κοντάρια τους καl τά διαβάσανε καl τd έδείζανε 

του σουλτάν .Λfεχεμέτη. 

Καl τότε έφυγε ό Δfπλάδος καl έδιάβη μέσα είς την ΟVγγαρία. Καl τόν 

έπιασε ό ρijγας Δfα{}αίος καl τΟν έβαλε είς την φυλακη διατl έσκότωσε άπδ 

73ν τοVς Οϋγγαρους τούς έδικούς του. Kal i τδ φουααiiτο τοϋ Τούρκου έδιάβη μέσα 
135.5 είς την Μολδάβιαν καl τι) ν έδιαγουμί~ανε· καl ήφέρα1ιε είς τόν Ντούναβι έως 

διακόσες χιλιάδες ζψα, πρόβατα, βούδια· καl έπήρωιε καl πολλην σκλαβίαν, 

γυναίκες, δ.νδρες, παιδία. Καl ό σουλτάνος, όποV Ιjτονε είς τΟν l{τούναβι Βκαμε 
' ,, ' ' " , ~ ' Μ λδ 'β ' 'ρ'"υ όποV 1"7τονε άφέντη τον Δρακουι.α και τον εστειι.ε εις την ο α ια να ο ι ι,, , 

• ' Μλ'δ "' • λ' '' ίςτη'ν~Ανδρια Τούρκος ο αδελφος τοϋ π α ου. 11.αι ο σου τανος εγυρισε ε -
1360 νούπολι. Τότε ό Δρακούλας έλεγε τών αρχόντων njς Μολδάβιας, πώς: «~0 

aουλτάvοςέχει μεγάλη δύναμι, καl έσείς 1jκούσετε τοϋ άδελφοϋ μου τοV ΜπJ.ά
δου η) ν τρελλάδα καΙ έκάματε μάχη μέ τΟν σουλτάνο». [( αl. λέγοντας έτοiiτα, 

, , ' ~ , ξ ' ~ ' Καt ό Μπλά έγύρισε όλους τοVς αρχοντες και τον εστερ ανε για αφεντη τους. -
δος, ώς είπαμε, έτελείωσε η) ν ζωήν του είς η}ν ΟVγγαρία, εlς η) ν φυλακή. 

1365 Και ό σουλτάνος έσ1]κωσε πόλεμον τΟν ~Οκτώβριον μή11α καl έδιάβη 

καταπάνω τijς Μvτιλή11ης, όποV εναι νησί. Παλαιά η)ν έλέγανε Λέσβο, και 

γυρίζει τΟ γVρο τριακόσα μίλια· και tδιδε χαράτζι τοϋ σουλτάνου δύο χιλιάδες 
" ζ < κ . 'ζ κ ' φλωρία. Και '!jτονε τότε ό πρίντζιπος, όπού την ωρι ε, ο αται..ου ιος. αι 

έστειλε ό σουJ.τάνος τΟ φλαμπουριάρη τijς ΚαJ .. λίπολης μ"έ αρμάδα καl έδιάβη 

1370 είς η)ν 11fυτιλ1]ηJ καl έβγαλε λαΟ πολύ καl: έδιαγούμισε τό νηαl: και έπijρε 
, 1 ' ' ' τι λ' α πλου'σα κατά πολλη σκλαβίαν. Καl έδιαγουμισε και την χωρα την L α εν , " 

πολλά. 

1341 άδελφος του μπλάδου in margine 
1363-1364 μπάλαδος- ρost είπαμε και delevi 
τηλήνι in margine 

1347 δαύτος 1363 ώλοVς lf.eχοvτες 

1368 εlτόνε- πρ1jντζηπον 1369 Μι· 



280 Γεωργίου Θ. Ζώρα 

Τότε έ'στερζε καl τΟ νηαl ή Χίο νd δίδυ χαράτζι. Καl έδιάβη καl εlς 
τΟ άλλο κάστρο τfjς Μυτιλ1}νης, "ς τΟ lJ!όλυβο, κα( τό άπόκλεισε καl τήνε πσ-

1375 λέμα. Κα'ί οί Ρωμαίοι άντιατά{}ησαν καμπόσες ήμέρες καl τΟ ϋστερο έπαρα
δόffη. ΚαΊ έπερlλαβε καΙ δλο τΟ νησl καl έβαλε φυλάκτορες Τούρκους γιαν-

74r νιτζάρους' καl τΟ έχου)νε Sως η]ν σήμερον. Καl τόν άφέντη, τΟν Κατελοϋζο 
τΟν έπ1jρε καl τΟν έδιάβασε εlς την Ιlόλι καl τΟν έβαλε εlς την φυλακή· καl 
έγίνη ΤοVρκος καl τΟν άπόλυσε. Καl οί Τοϋρκοι τοϋ σαραγίου τΟν έγνωρί-

1380 σαvε, όπού είχε κάμει πολV κακό εlς τlς Τούρκους. Τότε τΟν έπιάσανε καl 
lκόψανε τΟ κεφάλι του καl έδιάβη εlς τfj1' κόλααι. 

Kal μετd ταVτα έσήκωσε ό σουλτάνος μάχη κατd τοVς Βενετζάνους, Kal 
έβαλε είς τΟν άρσανd καl έκαμε πολλά κάτεργα όλον τΟν χειμώνα, νά κάμη 
άρμάδα χοντρ1], Καl έβαλε καl τοV έκτίσανε καί ένα σαράγι, -παλάτι πολλά 

1385 μεγάλο καl όμορφο. Καl έ'βαλε καl έκτίζανε καί έδυνάμωνε τd κάστρη, όπου 
ώριζε, όπου 1]τανε άχαμνά. 'Έβαλε καί έδυναμώσανε τd καστέλλια τijς Καλ
λίπολης είς τΟ στενό, καl έβαλε πολλες λουμπάρδες διd φύλαξι τijς Πόλης, 

Καl έσ1]κωσε πόλεμον καταπάνω τijς Μπόσινας καl μιλούνε βουργά-
ρικα, καl τΟ πρώτο κάστρο τδ λέγουνε Γιάντζα. Οί άν{}ρώποι njς Μπόσινας 

1390 εΊναι καλοί καl άνδρειωμένοι έως την σήμερον. Καl τοVτο διατl δεν ή{}έ. 
λανε νd δώσουνε τΟ χαράτζι, όπου ifτανε ύποτεταγμένοι· άπδ χρόνους περα~ 
σμένους έχρεωστούσανε έκατδν πενήντα χιλιάδες φλωρία. Καl είπε ό αφέν
της τijς Μπόσινας: «~ΕγW δε δίδω τόσο βίον τοV σουλτάνου, διατί με τοϋτα 
κάμω φουσσfiτο καί άντιατέκω τοϋ σουλτάνου. [(αί αν έρ{}fί &πάγω μου καί 

1395 μ{; νικήσn, SγW παίρνω αύτδ τΟ βίο1• καl ύπάγω είσε lίλλον τόποJΙ καί με 
τοVτα τd φ λωρία μοV βοη{}(j πfiσα &φέντης». 

Τότε ώς ήκουσε ό σουλτάνος την αύη]ν άπόκριαι, Sμάζωξε τd φουσσfiτα 
είς την Άνδριανούπολι καl Sδιάβη καl άπέρασε τΟ1ι ποταμό Δερομπίτζα, 

1399 όπου χωρίζει τη1, Βουλγαρία άπδ την Μπόσινα. f(al Sκεί &πέρασε 150 
74v χιλιάδες I καβελλάρους, χωρlς τοVς γιαννιτζάρους και χωρlς τους άζάπηδες 

καί χωρlς Sκεινούς, όπου σύρνασι τd καμ1]λια καl τd μουλάρια καl Ciλλα. 
τ~ " Ι "β~ I Ο ?~ I ~ 'λ' q> 'ζ 1 ο- 1 οτε εσωσε και ε αι.ε και εποι.εμα το καστρο, το εγουσι 10πιτ α, και επηρε 

το καί έστειλε τΟν Μεχεμετ πασfi με ένα μέρος άπδ τΟ φουσσfiτο διαλεκτό 
καl έδιάβη έκεί όποV ήτο1ιε ό ρ1jγας τfjς ΜπόσιJΙας είς τΟ κάστρο, τΟ λέγουσι 

1405 Γαντζία. Καί ό ρijγας Cιπέρασε καl έδιάβη είσε Ciλλο κάστρο, .τΟ λέγουνε 
[( λήσα, καl έκεί έδιάβη καl ό πασδ.ς καl άπΟ π( σ ω Υjρ{}ε καΙ. ό σουλτάνος. 
Kal τότε Sπαραδό{}ησαν όλα τd κάστρη τfjς λ!lπόοινας και έπεριλάβανε και 
τΟ κάστρο την Ντόμπριτζα. 

Καl τότε έοτέρςανε όλα τd κάστρη και οί χώρες νd δίδουνε χαράτζι με 

1377 σήμερνον 1385 Βδη-εδηνάμονε 1400 άζάπηπηδες 
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1410 τοιούτο ότι νd τοVς άφήσυ νά 'χουαι τd ζακώνια τους. Καl τότε έβαλε φυλά
κτορες είσε πfiσα κάστρο, καl είς την Κλήσα, όπου ifτονε μέσα ό ρfjγας τιjς 

lrlπόσινας καί ό ά1-'ιψιός του· καl έναι δυνατό κάστρο τΟ γύρω- γύρω χαν

τάκια καl παράξω όλο βάλτος, όλο νερό, δύσκολο νd παρ{J--fι. 'Αμμη ό Τοϋρ

κος έμπαινε είς τΟ νερό, 'ς τΟ βάλτο· καl έκόβασι τd καλάμια τοϋ βάλτου 

1415 καl τd έκάμνασι δεμάτια καl τd έβάλανε καl έγεμίζανε τd χωιτάκια. Τόσο 
έστενέψανε τΟ κάστρο καl δέν εί'χανε τί νd κάμουσι κα( Sστείλανε άπΟ μέσα 

χαρτl τοϋ λfεχεμετ πασfi σουλτάνου, δτι ,,α τουςε συμπα{}ήσυ είς τΟ φταί

σιμο, όποV έφταισε ό ριjγας. Kal τότε έστερςε κα( έπαραδό{}η 1j Κλήσα καί 

τΟν ρijγα καl τΟν άι'ιψιό του τοVς έπfjρε μαζί του. Kal 1j γυιιαίκα τοϋ ρηγδς 
1420 lfroνε είς τΟ Ραούζι μέ Ολο του τΟ βίον. Καl ώς τΟ έμα-&ε ό σουλτάνος 

έστειλε είς τους Ραγουζαίους ότι νd τού δώσου,ιε η]ν ρηγίνα μέ όλο της τΟ 

βίον. Κα't οί Ραγουζαίοι εl'πzνε ότι έκείΙ'1J άπέρασε καl έδιάβη είς τfιν Ρώμα, 
είς τΟν Πάπα καί οϋτως έστΔ{}η έκεί έως ζω1jς της. 

1424 Καί άπΟ κεί έσηκώ{}η ό σουλτάνος καΙ έδιάβη καταπάνω τοϋ δούκα .Σαν-
75r ταλός, όπου είχε τΟ δου[κδ.δο του καί έσυνrhρευε με τους Ραγουζαίους μέ 

τους όποίους εΊχε μάχη πάντα μετ' αύτοVς διd μία γυναίκα Φιορεντίνα, 
" ' λλ ' Δ I • - " rn - ' I ' Ι 'δ ομορφη κατα πο α. οιπον εμπηκε ο 1 ουρκος εις τω' τοπΟΙ' του και ε ια-

γούμιζε καt πολλη σκλαβίαν έκαμε. Πal τοϋτο Ιfτοι'ε 1j άφορμ1] δτι έπειδfι 
έπijρε ό ΣανταλΟς δούκας τt1ν Φιορεντίνα καl liφησε η)ν καθολική του 

1430 γυναίκα, έφυγε με τΟν υίόν της καί Sδιάβη είς τΟ Ραγούζι μέ τΟ βίον της. 

Καl τότε έσηκώΠη ό υίός τοϋ ΣανταλΟς καl έδιάβη είς τΟν σουλτά1-'ο καί τδι• 
έκαμε καl έσηκώ{}η καί Sμπ1jκε μέσα 'ς τΟ δουκδ.δο τού ΣανταλΟς διd νd 

τόνε πιάση. 'Αμμη αύτΟς έμπfjκε είς τΟ δυι,ατό του κάστρο καl ό σουλτάνος 
δέν 1jμπόρεσε νά τόνε πάρη. 

1435 [(αί έσηκώfJη άπδ κεί καί έδιάβη καταπάνω τοϋ Κωνσταντίνου Καρα-

γούζου Καστριώτου καl είς τΟν τόπον τοV &φε11τδς τοϋ Ντούκανου 11d τοVς 
πάρη τι-Jν άφεντία τους ,,α τους έσηκώση &πδ κεί καί :νd τους δώσn lΟ.λους 

τόπους εlς την Ρούμελη. Καl αύτοί· έγνωρίαανε πcbς δεν 1jμποροϋJΙε νd 

κάμουνε άλλέως. "Οπου δέν ήμπορούσανε 1ιd κάμουνε άλλέως, μηδε νd άντι-
1440 ατα{)-ούνε τού Τούρκου, έδιάβησαJι είς τόν σουλτάνο 1ιd κάμουι'ε την dλλαςία. 

J(αί ώς έδιάβησαν όμπρδς είς τΟν σουλτdJΙ λfεχεμέτη, τους έπιασε όλους καl 

τους έβαλε ει':ς την δ.λυσσο· καl πρωτύτερα άπΟ τοϋτα έφέραν τΟν ρfjγα τijς 

Μπόαινας όμπρός του με την fJ.λυσσο καl ό)ρισε καί έκόψαν τΟ κεφάλι του. 

Κα/ ώς lfκovoε η]ν άπόφασι τοV σουλτάνου, έφώναζε δι:ι : «'Εδώ έχω τοVς 
1445 δρισμοVς καί τd χαρτία όπου μΟδωσες νd στέκω είσε έναν τόπον lως ζωijς 

1412 ό Ο1'tψ1}ος 1426 μεταύτους 1427 τονντόπαν 1434 ύπόρεσαι 1435 pri~ 
mum σοvλτάvου scripsit post κονσταντήvοv mutavit 1438 ύπορούvε 1439 Vπορούσανε 
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μου καl έσV μοϋ κόβεις τΟ κεφάλι. "Αδικο όποV έβγαί'Ιιεις απΟ τά λόγο 

σου!». Καl dποκεφάλιαέ τανε. 
Καl έrοVτα τd: ιjκούσανε δλοι οί άφεντάδες τfjς Ούγγαρίας, πWς ό σουλ-

1449 τάνος τάζει τών δουκάδων vd παραδοfJοVνε καl vd τοiις δώσπ άλλους τόπους 
75ν μ'έ τd χαρτί α 'ς τΟ χέρι καl αVτό:; έβγαίνει άπΟ τό λόγον του καl τοVς κόφτει 

τΟ κεφά).ι 1 καl έβαλαν είς τΟ νοV τους vd προϊδοϋνε τΟ τί έ'χουνε 1ιd: κάμουνε 
εlς την άφεvτί α τους. Καl η] ν αυ.η μ ερέα οί Βενετζδ.νοι fμav έγνοιασμένοι 
άπδ τοVς -Τούρκους τοVς φλαμπουριαρέους, όποiι έστέκαι·ε εlς τd σύνορα, 
όποV εϊχανε καΙ lμπαίJιανε καl έκάμανε πολV κακδ εlς τοiις τόπους τ6Jν 

1455 Βενετζάνω. 
Τότε πάλι έδιάβησωι είς τόι' σουλτάνο καί έμεταεβεβαιώσω'ε την άγά-

"' ' ' . δ - ' ' "Δ λ ' ' ' ' }( ' ' 'Ε' ' πην τους εως να αποί ουνε το τι ηuε ε καμει εις τον κοσμοιι. αι ο c.ιοες 

μπέης, όποV έπΥjρε τΟ "Αργος άπδ τd χέρια των Βενετζάvωv με τραδιμέντο, 
όποV τΟ τραιJίρανε οί ντοπικοl καl ό Όμερ πασfi.ς με τΟ αυ.ο φουσσfi.το 

1460 έδιάβη καl έπολέμα η]ν "Επαχτο, όποV ήτανε καί αVτδς των Βενετζάνω κai 
έβα).ε βουλη δτι νd περάσυ καl είς τΟν Μορέα νd πολεμlf- τd κάστρη τών 
Βενετζάνω, λέγω την Μο{}ώνη, J(ορώνη καi άλλα. 

Καl ώς τό έμαfJαν οί Βενετζfi.νοι εl'πανε.Οτι δε1ι είναι πλέο καιρός νd 
' ' e ' ' ' 'λ ' ' 'λ ' ' Π' έχωμε πομο1ιη και ετοιμαστησαν εισε πο εμον και εστει GJ'ε εις τον απα 

1465 δrι νd βάλυ όμόνοια είς τοVς ΧριστιανοVς καl έντωάμα έστειλε έιιαν Γαρ
δενάλε εlς τόν ρrjγα .Μα{}ία υjς Ούγγαρίας καl έμάζωξε εlκοσιπέJιτε χιλιά
δες φουσσfi.το καi έδιάβη καl άπέρασε τΟν Ντούναβι ποταμόν καl έδιαγού
μιζε τlς χώρες του σουλτάνου. 

Καi ό Σαμπατίνος όποV έφτειανε τΟ τειχίο του Μπελιγραδίου, έδιάβη 
1470 ό αVτΟς ρijγας κα1 τΟ έχάλασε. Καl άπΟ κεί &πέρασε τΟν ποταμόν Σάβα όποV 

έναι έκεί καl έδιαγούμιζε τοVς τόπους τοV σουλτάνου καl έπιjρε έως είκοσι 
χιλιάδες σκλαβία. Kai από κεί έγύρισε είς τόν τόπο του νικηη]ς χαρούμενος. 

Καi οί Βενετζfi.νοι η]·μ Ciλλη μερέαν αρματώσανε τd κάτεργά τους καl 
1474 έβάλανε τζενεράλε πρiiHOJ' καπετάνιο ·είσε δαύτην τόν μισερ Γιάκουμο Λορ-

76r δfi.νο, τζιντιλόμο ΒεJιετζaνο· καί έστείλανε I εlς η]ν Κrμ}τη και έφέρανε εlς 
τόν Δfορέα τέσσαρες χιλιάδες καλοiις δ.νδρες πολεμιστfi.δες καi έμπήκωιε είς 
τd κάστρη τών ΒεJιετζάνων. Τότε έσωσε καί 1] άρμάδα τών Βενετζάνω εlς 
τό1ι Δfορέα καl Sμαζώξανε σολδάτους καl Cίλλους καl έδιάβησαν εlς τΟ 
·Εξαμίλιο μΕ την αρμάδα. Καl οί απεζοl καl οί καβελλάροι Sδιάβησαν εlς 

1480 τόν τοίχο του- αύτοV eΕξαp.ιλίου καl τόν έμετακτίζανε, όποV ljτονε χαλασμέ
νος, μ'έ πολλοVς Ο.ν{}ρώπους καl μΕ πολλ1) βίαν. Καl άπάνω είς τοVς αύτοVς 

1458 τό lf.ργος τό έnveε δ έσαις &πό τους βSνετζάνους in margine 

οολταδους 1480 άποV : δ cod. 

1470 τόν 1478 

1485 
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κτιστάδες ljτονε ό Λ7ικόλαος ltfοραί'της καl τοVς ήvάγκαζε τό γληγορύτερο. 

Kal ljτανε μαστόροι καl ύπουργοl έως τριάντα χιλιάδες με τlς έργάτες καΙ 
, ' δ 1- ' ' ~ ' , ' δ ' e ' ' ' ' εκαμνανε ιπι.α χαντrικια και απω•ω εισε εκαπεντε ημερες ωι· εφτειασαvε. 

Τ-'αι' ' - ' " e 1 ' •ο ' < rτr - e ' " Δ• ετουτα τα ηκουσε ο σουΑτανος. μοιως οι ..ι ουρκοι ο που ησανε 

μέσα είς τΟ Μορέα, εlς τd κάστρη όποV ώρίζωιε, έσκιάχτησαν καl έφοβή

{}ησα1' κατd πολλά· καl οί Χριστιανοl όπου ljσανε ραγιάδες τοV Τούρκου καΙ 

έγυρίσανε καl έδιαβήσανε με τους Βεt1ετζάνους, καl έσηκώ{}η ό llfορέας. 

Τότε έστεί).αν οί Τούρκοι λόγον τοV σουλτάνου πι1ς ljρ{}α1•ε οί Βε1'ετζ{iνοι 

1490 καl έκτίσανε τόν τείχο καl έγύρισε δλος ό Μορέας με τοVς Βει•ετζά1,ους. Td 

όποία λόγια τd lστειλε ό φλαμπουριάρης, όποV έκα{}έτονε εlς τΟ Δεοντάρι, 

Καl οί γιαvνιτζάροι καί οι Τούρκοι όποV έφυλάγωιε τd κάστρη δΕν ήμπο-

σανε να σταυουνε και ε ι ωιε τα καστε ια και εφευγαvε, καl οί Βε-ρού ' 31 - ' 'δ'δ ' 'λλ ' ' ' 

J•ετζaνοι -ι:d έπαίρνανε καl έβάλανε μέσα σολδάτους. Καl έστείλω'ε είς τό 

1495 'Άργο τΟν Γερόλυμο μΕ καμπόσους σολδάτους νd πολεμ1}συ νd πάρη τΟ 

'Άργο. 

Καl οί ΤοVρκοι τΟ έμά/}ανε καl έδιάβησαν με τοVς μουσελήμηδες καl 

τοVς ακαρτερέψανε είσε τόπους στενούς, όπου έρχόντησαν dπΟ τό μέρος τfjς 

Τζακωνίας καl τοVς άπηδήσανε, διατί την μία μερέα έναι {}άλασσα καl την 

1500 άλλη βουνό ψηλό. Καl έκόψανε διακόσους Φράγκους καl έ;η)ραJΙε καl ζωγτα
νοiις δ.λλους διακόσους, καί τοVτο διατί οί Βενετζdνοι έδιαβήσα1ιε εlσ'έ δ.λλο 

76v κάστρο καl έπολεμούσανε με τlς λουμπάρδες όποV είχανε. [ Καl άπδ τό πολV 
' ' , , \ δ\ ' • ' 

κρυο το αφησανε και εν το επηρανε. 

Καί άπδ κεί έδιαβήσανε εlς τόγ τείχο τοϋ eΕξαμιλίου. J(αl έκράξανε τΟν 

1505 κiιρ Μιχω]λ τόν Ράλλη, όπου ljτο1'ε πρώτος U.ρχος τijς Κορίν{}ου, Οτι νd 

κάμυ τρόπον νd τοiις παραδώ συ την Κόριν{}ο καl την ~ Αχαtα. Τότε έδιάβη 

ό έλεεινός καl εlπε τών άγάδων δτι νά παραδώσοvJιε την ΚόρινfJο τώ~· Βε"" 

ζ , ' ' ' • ' ' • , νετ ανω, και τομου τον ακουσα1ιε, το1ι επιασανε καl τΟν έσκοτώσανε. Τότε 

Ciλλο κάστρο δεν έπαραδό{}η τών Βενετζάνω, μόνε ή Δ1εζη{}ρfi, όποiι την 

1510 έπήρανε. 
Τότε έβγfίκε λόγος πι1Jς ό Μεχεμετ πασάς [ρχεται είς τόν 1J1ορέα με 

πολiι φουσσfiτο, καl ό σοvλτd1ι λfεχεμέτης έ'ρχεται από πίσω με δλην του η]ν 

δύ11αμι~ Τότε οί Βε1ιετζfi.νοι άφήσω'ε τόν τείχο καl έδιάβησαν είς τd κάστρη 

τους του Μορέως. Τότε έσώσανε καl οί Τούρκοι είς τδ eΕξαμίλιο-καl εί'δανε 

1515 τd κάτεργα τών Βε11ετζά1·ω δ:ποV &λαργάραη από τlς ΚεχρΕς τοϋ eΕξαμιλίου. 
Πα! 'δ 'β 'Ί:- ' ' "' -0 

' ' ε ια ησαν οι ουρκοι εις τη11 η.ορινν·ο· και από κει έδιάβησαν εlς τΟ 

'Άργος· καί άπό κεί έδιάβη είς τό Λιοντάρι, είς τι)ν μέση τοV Μορέως, καl 

έκεί έτέντωσε. Καί άπό κεί έστειλε τΟν Τζογδ.νο τόν φλαμπουριάρη νd φυ-

1483 μαστ&ρη 1489 ύ τούρη 1492 Vποeούσαγε 1494 σολτ&δους 

τάδους 1509 primum τουeκο scriρsit post in βsνητζ&νο mutavit 
1495 σολ. 

1517 λονι:&ρη 
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λάγη με εlκοσιπέJιτε χιλιάδες φουσσδ.το καl έμάζωξε καl αλλους άν{fρώπους. 
1520 Καl τΟν 'Ομf:ρ 1lfπέη τΟν έστειλε καl αύτόν με 25 χιλιάδες φουσσΠ.το καl 

έδιάβη καταπάνω εlς τοVς τόπους τών Βενετζάιιω. Καl άρχ1) έδιάβη τΟ μέρος 
τijς lιfσ{)·ώJ'ης καl έδιαγο{γιισε πολλd χωρία καl καστέλλια τών ΒεJ•ετζάνω. 
Καl έχα).άσανε καl έρρίξωιε καl τd τειχία τijς Αένως οί Βενειζiiιιοι, καl την 
lιfεζη#ρii την έπήρανε πάλι οί Τοϋρκοι. 

1525 'Αμμη οί Βενετζiiνοι έπηγαίνασι μ'έ τd κάτεργά τους καi 1]φέρνανε τρο-
φ'ές διd τΟ φουσσfiτό τους καl δ.πέρασε δλος ό χειμώνας εlς αύτά, είς 1464. 
Καl ώσdιι {jρ&ε τΟ καλοκαίρι, τότε έστείλασι τΟν &φέJιτη υjς Βλαχίας νd πάγη 
εlς τΟν σου}.τάνο 1•d τοϋ μιλήση νd κάμουν ε άγάπη, καl ό lιιJεχεμ'έτ πασάς τΟν 

77r έπιασε καl τΟν έγδειρε ζωνταγQ καl έπijρε I καl τΟν &δελφό του σκλάβο. Καl 
1530 τΟν έρχάμε1ιον χρόνο έτοίμασε ό σουλτά1ιος τd φουσσiiτά του καi έβαλε καl 

έκτισε lνα κάστρο δυνατό εlς η]ν "Επειρο διd: νd: δώσυ φόβο J'd: φυλάγn τΟν 
τόπον έκείνον καΙ έτελείωσέ το εlσ'έ όλίγον καιρό. 

Τότε έμάζωζε τd φουσσiiτά του καl έδιάβη καταπάνω τών Σαρακφιών, 
τd μέρη τijς Σουρίας, όμοίως καl καταπάνω τών 'Εγιατίω1' καl έβγήκανε εlσf: 

1535 πόλεμο καl ένίκησέ τους καΙ έπίjρε τΟ κάστρο υ) ν Σκωιτερώγα καl την • Αρε1'· 
τάνα καl έκοψε καl έκαψε δ}.ους έκεινοVς τοVς άν&ρώπους καl CiλJ.ους έπιασε 
καl τοVς έγκρέμνισε άπό ψηλοVς γκρεμνούς, καl τοVς έσκότωνε. Όμοίως 
f.γκρέμνισε δ}.ους τοVς πρώτους άπδ ψηλοVς πύργους καl τοVς έ{}-ωιάτωvε. 
J(αl τότε l!καμε άγάπη μ'έ τΟν βασι).έα njς "Jγδιας, όνόματι Σίμω11 • Kal διd 

1540 νd δείξ?J καλη &γάπη έβγαλε καl Εδιά}.εξε μία όμορφη γυ1ιαϊκα άπΟ τΟ σα
ράγι του καl τοϋ την l!δωσε διd γvιιαίκα. 'Εχάρισέ του και Ciλλα χαρίσματα 
βασιλικά. Τότε πάλι Εσήκωσε πόJ .. εμογ κατd τοVς Βενετζάνους-1461-καl έδιάβη 
είς υ]ν "Εγριπο, όποV τη, ώρίζα~ιε οί Βενετζδ.i'Οι. Καl 1} 'Έγριπο έJιαι κά-

1545 στρο δυνατό καl καλd άρματωμέ1ιο, καl είχε καl πολV λαΟν μέσα, Φράγκου; 
καl Ρωμαίους, καl l!vαι κοντd εlς τΟν γιαλό. Kal έδιάβη ό σουλτdν _Νlεχε
μέτης μ'έ τr1 φουσσiiτά του άπδ την στερέα κα.l διd {]αλάσσης έστειλε τΟν Όμερ 
πασfi. καπετάνιο μΕ: τη1ι άρμάδα του. Καl έπειδ1) στέκει τΟ κάστρο κοντd- κο1ιτd 
εlς την στερέαν εlς την Ρούμελη και l!ναι στενός ό τόπος τΟ διάστημα, ε· φερε 

1550 καράβια χαμηλd καl μεγάλες βάρκες κα1 τd: l!καμε ώσdν γιοφύρι και άπέρασε 
τd φουσσ&.τά του μέσα 'ς τΟ νησί, καl έτριγυρίσωι τΟ κάστρο καl έδίδαν πό
λεμον μέρα καl νύκτα. Καl οί 'Εγριπιώτες δf:γ έ{}αρρούσανε δ τι νd τοVς 

77v πολεμ{j. άπΟ κείνο ] τό μέρα;,. Καl. ένας Ρωμαίος }.ουμπαρδάρης, καJ..Ος τεχνίτης, είπε τοV σουλτάνου 

1523 χορήα iteratuιn in cod. delevi 1526 1464 in margine 1527 ήρ το 
καJ.οκέρη 1531 κάστρο δηνατδ κάστρο 1534 εγlκανε 1543 κατοVς βενετζάνους-1461 
in margine 1546 ρορομέους 1547 τον μέρ 1551 νlση 1554 Ρωμαίος: -&ομέος cod. 
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]555 δτι <<'Αφέντη η)1ι όδείνα μερέα νd πολεμοϋμε όποV [γαι τΟ τειχίο άχαμνό
τερο». Καί έπολέμα γεμάτα, Καl οί Βε1ιετζiiνοι έστείλανε τηιι άρμάδα τους 
διd νd δώσn βο1jι?ειαν. Αύτη έπ1}γαοιε έγ{)ε κακεί{fεν καl έχανε καισΟ καί 
ϋστερα iμ;μ1ε κοντd εlς τΟ κάστρο. Κα'ι chς τΟ μά{)-ανε άπΟ μέdα έλάβα:ιε με-

. γάλην χαρd: τΟ JH.bς f;ρΒε β01j{}ειαν. 'Αμμη δεν 1jμπορέσα1' vd δώσουνε βΜj-
1560 {}cιαν καμμίαγ· καl ό σουλτάJιος Ιzνάγκαζε τd: φουσσiiτα νd πολεμοϋνε τΟ κά

στρο μέρα καl νύκτα. Καl έμπ1}κανε οί Τοϋρκοι δυΟ βολές μέσα ~ς τΟ κάστσο 
άπδ τd: τειχία, κα1 τlς δύο βολές τοVς έρρίξανε Οξω καl τοVς έκρεμίζανε. ~ 

Καl τΟ ϋστερο ώσdν εl'δανε ol ελεεινοί Έγριπιώτες πWς Εδιάβη η &ρ
μάδα τους καl δέ1ι 1]μπόρεσε J'd τοVς δώση βο1}{}ειαν έπικρά1JησαJ• πολλd καt 

1565 1jτα1ιε άποσταμένοι τού πολέμου όποV Επο} .. εμούσωιε μέρα- νύκτα. Τότε Εμα
ζώκτησαν Ολοι τους εlς τι)ν μέση τοϋ φόρου, όποV στέκει τδ παλάτι καl Εμπ1]κε 
μέσα τΟ &μέτρητο φοvσσiiτο τοϋ Τούρκου άπδ τlς χαλάστριες τώJι λουμπαρ· 
δών. Kal έσμείξωιε καl. lJ.γαψε ό πόλεμος εlς τΟ σπα{}ί, καl Εγίνη μεγάλη 
σφαγ1] καl πολV αίμα l!τρεχε dπό η]ν μίαν μερέωι καl η)ν U.λλην. Καl. έκεί 

1570 εlς τοVς σκοτωμένους εύρέ{}-ησαJΙ καl γυναίκες &ρματωμένες σκοτωμέγες 
μέσα εlς τοiJς 1J.νδρες καl έπολεμούσανε και αVτές ώαd.ν παλληκάρια, παγδρε-

' ε α' ' ' ' • ' ~ ' ' • ζ μεν ·ς κ ι ανvπωιτρες, και εκαμαJ'ε ωσα1' τις αμα ώνες τοϋ παλαιοϋ καιροϋ. 
Καί ό δ.φέγτης ό μισkρ Παύλος "Εριτζος, τζιηιλόμος Βενετζάνος, με 

καμπόσους Ο.ρχο1ιτες τοϋ κάστρου εμπήκω'ε εl ς τΟ παραμέσα καστέλλι τΟ 
1575 δυνατΟ τοϋ κάστρου. f(αl. chσd.ν -επεριλάβανε οί Τοϋρκσι τΟ κάστρο έπήρανε 

r ο .ους και τις ραγκους τους 1 εσουγλισαJ'ε και καμπόσους τοVς Επιριονίσανε 78 aj. \ Ι φ ' \ , ' ' \ 
ζωντανούς, καl τοVς Ρωμαίους τοVς έκάμανε σκλάβους καl τοVς έποvλού· 
σανε 'ς τΟ παζάρι. Καί την {fυγατέρα τοϋ άφεντΟς τού. "Εριτζου την επιά
σαJ'ε κα'ι n]Jι έδώσω'ε τοϋ σουλτdν 111εχεμέτη. Καl 1jτονε όμορφη κατd πολλά. 

1580 Καl διατί δεν 1jΟ·ελε J'd κrlμυ τΟ Ο·έλημά του υ)ν έσφαξε. 
Καl ύστέρου έταζε τοϋ &φεντΟς καl τών άρχόντων όποV 1jτανε μέσα 'ς 

τΟ καστέλλι δτι νd παραδοiJοϋνε καl νd τοϋ δώσ;υνε τd κλειδία τοϋ καστελ
λίου, καl αύτοVς νd μΥjγ τοVς κάμυ τίβοτα, μόνε νd: είναι ελεύτεροι. [(αl 
ο?rως ,τΟν έπιστέψαJ!ε καl έπαραδόffησα1ι. 'Αμμη ό σουλτάνος δεν Εστά{}η εlς 

1585 τον λογο του, μό1ιε τοVς άποκεφάλισε δλους. /(α[ ώσdν την έπερίλαβε υ)ν 
έλεειν1) "Εγριπο καi όμοίως καl δλο τΟ νησl όποV γυρίζει τριακόσα μίλια, 
έβαλε φυλάκτορες μέσα καl τd φυλάγουσι fως η)ν σήμερα. 

Καl τη1ι i'J.J .. λη μερέα ό φλαμπουριάρης τfjς Μπόσι1ιας έσοντας 1ιd δράμη 
μέσα εlς τηγ Ούγγαρία με πολV φουσσάrο, έδιάβη καl lως εlς την ΖογάμπιαΎ 

1590 καl έπ1jρε fως δέκα χιλιάδες σκλάβους καl Εδιάβη καl εlς την Νταλμάτζια 

15.57 &.-αVτη 155.9 ύπωρέσαν 7560 ό add. 1563 bβρηπήωτες 1564 ilπώeε-

σαι 1575 'Έγρηπο in margine 
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όποV εlναι τόποι τών Βυ·ετζάνω. Καl άπέρασε καl έδιάβη κοντd: είς η}ν 
Βενετία, εlς τd: σύνορά τη~ μέσα 'ς τΟ Φριούλι στερέας. Ka'i άπδ κεί έδιά-

β ' ' ' Β ' ' ~ ' ' ~Ι '' ' 'ζ ' ' λ ησαν απο την ενετια και απο την ται.ιαν και ετ ακισα1•ε τον φ αμπου-

ριάρη η'jς Δlπόσι1'ας τΟν tJ.νωf}εν, καl τΟν l:διfόζανε κακd γεναμένον Καl 
1595 τΟν φλαμπουριάρη τΟν έσκοτώσανε καL άπδ τΟ φουσσiiτό του Ολίγο έφυγε καl 

έγλύτωαε. 
Καl τfιν liλλην μερέαν έδιάβη ό σουλτάνος καταπάνω του ΟύζοVν χασά-

78v J'OV είς υ)ν 'Ανατολή, Ι διατl έδωσε φουσσfiτα καΙ έβοήfJα τών Βενετζάνω 
εlς η}ν δ.ρμάδα του;, όποV εl'χανε εlσi δαύτην καπετdν τζενεράλε τΟν μισερ 

1600 Νικόλαο Τρόνο, τζιντιλόμο Βε1•ετζδ.νο. Οί όποίΌι έκάμανε πολλl;ς νίκες καl 
έπήρανε πολλl;ς χώρες καί τόπους του σουλτάνου. ~Ομοίως καί είς τd μέρη 
τi]ς ~Αρμενίας του έπfjρε πολλοVς τόπους ό Ούζοiιν χασίiJ10ς. Kal περάσον
τας ό χρόνος, l.μάζω~ε τd φουσσάτά του ό σουλτdJ' Λfεχεμέτης καl έμετα

διάβη άτός του εlς τfJ1' ~Αρμειιία, καΙ έαμείςανε εlσε πόλεμον και έτζάκισε ό 
1605 ΟύζοVν χασάνος τΟν σουJ.τάιιο καl έκοψέ του πολλοiις Τούρκους. 

f(αl ιΙπΟ κεί έγ·ύρισε ό σουλτάγος καl έδιάβη μέσα είς τηγ Ούyγαρία καl 

έδιαγούμιζε τlς χώρες, όποiι ήτανε κοντd εlς τΟν Ντού11αβι καi πάλι έγύριαε 

κατα,ιάJιω τοV Ούζσiι1' χασάνοv διd πείσμα. Τότε έπολεμήσανε καί έτζάκιαε 

δ σουλτά1ιος τΟ1' Ούζοiιν χασaνο καl του έπfjρε σκλάβους 6200 ιΙνfJρώπους. 

1610 Καl ϋΟ-εν έγύριζε είς τι}J' ΚωJ'σταντινούπολι, είσε όποια χώρα άπέρνα, έκοβε 
άπδ 500, f!ως όποiι 1]ρfJε είς υ)ν Πόλι. 

Kal τότε έπ1]ρε μεγάλον φόβον ή ~Αρμενία δλη. Kal τΟν έρχάμενον 

χρόνον έδράμανε οί Τούρκοι είς την Βλαχία και είς τf]1ι Νlολδάβιαν. Καt 

τότε &ρματώ{/η ό dφέ1ιτης τijς JJιJολδάβιας, όνόματι Στέφανος Πακίνος καl 
1615 έπ1]ρε κοντά του άρματωμένους άvfJρώπους πολλοiις καl έπιασε τέσσαρους 

φλαμπουριαρέους κα} έσκότωσε πολλοiις Τούρκους καί έπijρέ τους τριαγτάςι 

φλάμπουρα. Καl περάσοντας όλίγο, έσοντας νd όρίζουνε οί Γενουβήσοι τΟν 
Καφli εlς η)ν ]fαύρη {}άλασσα, καl εl'χανε μάχη I καl έπολεμούσανε είς η)ν 
~Ιτάλια μέ τΟν δοϊίκα η]ς Λfιλάνας, δέν 1]μπορούσανε JΙd κάμουσι άλλέως καl 

1620 έχαρίσανε τΟν Καφδ. τοiί σουλτάνου καl έκάμανε dγάπην. 
Καl τότε dρμάτωσε πλεούμενα ό σουλτάνος και έστειλε εlς τΟ 1'ησl τfjς 

Κύπρου νά τήνε πάρn καl έδιάβησαν έκεί. Καi έβγfjκε τΟ φουσσίiτο οί Τούρ
κοι καl έδιάβησαν άπάνω είς την Λευκωσία καl έπολεμούσανε. Κ.αl οί Χρι

στιανοί dντιστέκανε ανδρειωμένα· καl ώσdν εl'δανε οί Τοϋρκοι πchς δΒν ήμπο-

1625 ροVσι νd τήνε π(Χρουνε, Βγυρίσανε όπίσω. "Ω τοϊί {}αύματος ! Καl δε,, έχόρ-

1591 post &πέρασε καί iteratuαι in cod. delevit- κο·κοντα 15&7 δ add. 1602 
ώ όυζου'/1 χάνος 1604 καί iteratum in cod. delevit 16'19 Vπορούσανε 16'22 lγlκε 
1623 -1624 χρη&.νl 1624 Vπορούση 
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τασε ποτέ ό σουλτάνος 0~ - e ' " ι • τ σες νικες οπου εκαμε, μο1ιε ακόμη έζέτρεχε τ{ς 
μάχες. 

, :Αμμη έfJυμή{)η νd περάσn νd πάγ?J είς τfιν 'Ιτάλιαν, εlς η}ν Φραγκία, 
να παρυ καl υ)ν Ρ(δμα λέγει, όποV Jjτονε τΟ 1Jρονl τι)ς μοναρχίας τοiί Καί-

16/30 σαρος. Καl έτοίμασε τΟν Μαλεκόκι με φουσσiiτα καl τΟν έσ~τειλε εlς τ(ηι 
Α').- Κ ' ' ~ ι ? ' ; υ .ωvα. αι τον αποκΛεισε .με πολεμον. Καl δ.ντίστεκαν καί έσκοτωνόνηισα1ι 

~ 'α ' ").). λJι ι 77 ' • μια μερε και α . . η πο ι.οι. Ηαι εκράτειε ό πόλεμος καμπόσους μfjJΙες. 

Άμμη τΟ liλλο κάστρο ό Σκούταρις δεν είχανε τροφkς και έπαραδό{}ησαν με 
τη1ι dγάπην. 

1635 , Τότε καί οί Βειιετζδ.νοι έκάμασι άγάπην με τΟν σουλτάνο. Kat ώσdν 
επαραδώσ~ν τό κάστρο, l.σηκώι9ησαν οί Ρωμαίοι καl έδιάβησαν είς την 
δ~μάδα ,τωJι Βt:νετζάνω, όποiι ήτωιε έκεί κοντd καl έμπήκωιε μέσα. Καl τό 
~αστ?ο εκεί11ο τΟ έπερίλαβε ό 1Όϋρκος διαιί έχει καλδν λιμιώiια διd η)ν 
αρμαδα του καί διd J'd φέρυ καί τd φουσσδ.τά του στερέας 1,d τd περάστ1 είς 

1640 ' Π "λ ~ ' ' ' ι Zl • την ου ι α, οπου στεκει αναντια. Καl νd πεοάσ1ι νd πάγ~ Ιfως ει'ς τ' n' 
• ' "β λ - · " ην rωμα, 
ως το ε α ε εl ς τΟ νοϋ του πρωτύτερα. 
/('~'79').''' , , αι ωσω: 1:ρ1 ~ το ~α οκαιρι αρματωσε πολλ1} άρμάδα ό σόυλτάνος καί 

την εατειλε και εδιαβη εις την Πούλια. Καl πήγαίνοντας αύτη 1j dρμάδα 17 
79v τούρκικη έπι]ρε η) ν Ζάκυ{}ο Ι καl τη' 1ι ΚεφαJ.λοιιία καl τη' ν 'Α ' Μ , , ~ • ~ γιαν .i.η_αυρα. 

1645 Και ο σουλτάν έδιάβη εlς υ/11 Ούγγαρία καl έπijρε πολλη σκλαβία. Καl τΟν 
έρχάμενον χρόνον έτοίμαζε τd φουσσfiτα ιιd πάγn νd πάρη την 'Αλεξάνδρεια 
:Α.ι~μη δέν 1}μπόρεσε νd τήνε πάρυ καl άρμάτω~ε δλφι ~ου την άρμάδα κal 
ετοιμασε καl φουσσfiτα τfjς στερεδ.ς ι·ά πάρn την Ρόδό. 

, Καl έβαλε εlς την άρμάδα καπετάν πασli τ0 1ι Παλαιολόγο, πραχτικδν 
1650 αιι1Jρωπον 1ΌVρκον. f(αl f.διάβησωι εlς τΟν σουλτά 11ο ένας Δ'Ύ/μη'τριος ;0{1 _ 

, ' ~ • Α ' , ·ι ω 
νιας και ο ντωνιος Μελιγαμπος, έκάμανε άfJιβολη η)ν Ρόδο καl τfιν έδώ-

σαΨε' τοϋ σουλτdν Μεχεμέτη, δ τι «llιι 1Jέλnς νd πάρnς τη 11 Ρόδο άπΟ τΟν τάδε 
τι τοπον παίρνεται». Καl lστερ~ε ό σουλτά11ος καl τοiις έτίμ.ησε τοiις δημη
γέρτες, οί ~ποίοι ήτανε ό f!νας άπΟ η)ν Ρόδο καl ό liλλος <lπΟ την "'Εγριπον. 

1655 Λοιπον ό σουλτάνος έστειλε εlς τΟν ΊJΙέγα .Μάστορα τijς Ρόδου, δ τι νd 
τοϋ δίδυ χαgάτζι μέ τοiις καβελλιέρους, είτε δέ 1Jέλει έρ{}-εί με τ/]1; άρμάδα 
του καl στερέας νd τήνε πάρr;. [(αl ό Αfεγα- Jιfάστορας του άποκρί1Jη: «~Εδώ 
1jρ1JαJ'ε οί πρόγωιοί σου με δληιι τους η}ν δύναμι καί δέν ήμπορούσανε νd 
μ~ς πάρου11ε, καί έσiι αν έρ1Jr;ς καλώς ιιά ~ρι?fίς. Άμμr; δέν ήξέρομε πώς 

1060 1Jελεις έβγijς». Τότε έμάζωξε ό σουλτάνος τd φουσσfiτα η)ς Ρούμελης και 
η]ς ~Αιιατσλijς καl έδιάβησαν τd φουσσaτα η)ν μίαν μερέα καl η~ άομάδα τ 'ν 
").). I ,, ~ ' R' ... η 
α • η και εσωσε εις την οδο. Καl ό Άfέγας Μάστορας, Ονόματι Νταμπάν-

1682 καπόσους 164/5 σουλτοv 
ρώρου cod. 1658 {:πορούσαvε 

1647 ~πώρεσαι 1653 lστεξε 1655 Ρόδου : 
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σοJ•, Φραγτζέζης, έτοιμάστη είσΕ πόλεμον κα-( lβαλε μέσα εlς τό κάστρο τd 

1664 χρειαζόμενα του πολέμου. 
80r Τότε &πέρασε δ σουλτάνος εlς τi;ν 1 Ρόδο τd φουασiiτα απο τd μέρη ηjς 

'Α1ιατολ1']ς εlς τΟ νησl 'ς την Ρόδο κα1 ό σουλτάγσς έκεί τεντωμένος. Καl 
έδίδω•ε πόλεμον φρικτδν μέ τοφέκια καl μ'έ λουμπάρδες μέ μουρτήρια, Πal 
οί καβελλιέροι άπΟ μέσα άντιστέκανε άνδρειωμέ~·α. Καl ό πασfiς Παλαιολόγος 
έστειJ .. ε εlς τό1ι ]fέγα Δfάστορα τάχα αν iJελήσυ ,.a κάμη άγάπη. Τότε _δ 

16'70 Δfέγα Μάστορας έδίωξε τδJ' μαiιτατοφόρο. Κα1 ώς εtδανε οϋτως έδώσω·ε 
άλ 'λ δ \ \ C τ - ο I I ' \ -π ι πο εμον VJιατο και οι ουρκοι εμπηκανε μεσα ς το πρωτο τειχίο μS 

πολλη βίωι. 'Αμμ1] οί καβελλιέροι τοVς έδιώξανε δξω καl τοiις Εκρεμίζανε 
\ ' , ' ' λλ ' 1' ' ., 300 ' "JJ , και τους εσκοτωνανε τστε πο, ους ουρκους, εως και α, .οι εφύγανε 

καl έγλυτώσανε άπΟ τd χέρια τώJΙ καβελλιέρων. Καί τοVς έκαταδιώζανε εως 
167 5 είς τηJι τέντα τους, καί τοVς έπ?jρασι πολλd φλάμπουρα καl έκατασφάζανε 

πολλούς. Καί λέγουσι πWς έσκοτιίJ{}·ησαν έκείνη την 1jμέρα πλέο παρd 3800 

Τούρκους. Καί δσον καιρΟ την έπολεμούσωιε έκάμω'ε λογαριασμΟ δτι έσκο
τώfJ.ησαν 9 χιλιάδες Τούρκοι. Καί 1jτανε καl λαβωμένοι 1.5 χιλιάδες. Kal 

ijτανε σκιασμέιιοι όπου ελέγαγ οί Τούρκοι δτι έκεί δποV έπολεμούσανε εί'δανε 
1680 η} νύκτα τΟν Χριστ01-' καl τοVς έβο1j{}α. 

Καί ώσdν εlδε ό σουλτάγος πWς δεν ήμπορεί ,,α τήνε πάρυ έμάζωζε τd 
φοvσσδ.τά του καl η}ν άρμά·δα του ι•d τη1-' πάρυ 1ιά ύπάγη Οπίσω. Καί η)ν 
Wρα δποV 1j{}ελε νd σηκωfffj ijρ{}αγε δύο καράβια τοϋ ρηγΟς τοV Φερδινά
του καλά άρματωμένα καί φορτωμένα χρείες τοϋ πολέμου καί έποJ.εμήσανε 

1685 καl έγλυτώσαιιε καί έμπ1]κα1'ε μέσα εlς την Ρόδο καλά. Τότε έβγιjκε λόγος 
πWς έτοιμάσανε οί CιφεJιτάδες οί Χριστιανοί άρμάδα 1ιci στείλουνε βω]{}ειαν 
njς Ρόδου, καl J1d πdνε καί κατα.:πάνω τοV σου),τάνου. [(αί ιός τd ijκουσε 

80ν δ I σουλτάνος καί δ πασίiς άφήσα1ιε η)ν Ι>όδο καί έγυρίσανε εlς η)ν Πόλι. 
Καl περάσοντας Ολίγος καιρός, άρμάτωσε φουσσii.τα στερέας καί lδιάβη-

1690 σα"' εlς τΟν ΑΜ.ώ1ια στερέας. f(αί aρμάτωσε έκατΟ καράβια καl έβαλε μέσα 
δεκαπέντε χιλιάδες Τούρκους καί τοVς έστειλε καί αVτσυς είς τδν Αίιλώνα. 
Καί πηγαίνοντας έπήρανε την ~Αγίαν .Λfαύρα. Τότε άπέρασε δ 'Άλοματ 
πασaς με πολυ φουσσδ.το εlς την Πούλια καl lnολέμηοε τΟ 'Ότροντο καl τδ 
fπijρε καί έκάDησε μέσα, διαrl δ δούκας njς Καλάβριας όπου Wριζε τους 

1695 αVτους τόπους δέν ijτονε εκεί. 
Καl ό πασίiς έδωσε μεγάλο φόβο είς n)J' Πούλια καl είς την Καλάβρια 

καl εlσέ δλην την Χριστιανωσύνη. Kal λέγουσι δτι α δέ1• 1jDελε έρfJεί ό 
{}άνατος τοϊί σουλτdν 11/εχεμέτη, έρχέτονε νd περάσυ εlς υ] ν Πούλια νd πάρn 
καl την ~Ιτάλιαν, vd κάμυ μεγάλο κακδ είς την Χριστιανωσύνη. Διατl δ 

1666 δ : § cod. 1668 ά1ιδρομiνα 1675 τεντετΟ.ς 1681 Vποπορη 1692 &χόματ 
1704 χρό'J•ους 31 in 111argine 

'Η Cίλωσις τfις Κωνσταντινουπόλεως κα! ή βασιλεία Μωάμε{} Β' 280 

1700 σουλτάνος έπijρε τριακόσες χιλιάδες φουσσdτο καl &πέρασε εlς η} ν ~ Ανατολη 
11d πάγ?J εlς η)ν Σουρίωι 1ιd πολεμ1}σn. Καl εlς τ0γ δρόμον του ήρfJ.ε μία 
' ' ζ'λ δ λ- ' δ' ~,, " ' ~ 'α ' ~ • τ αρρωστεια α .η ιn .η και ια οι.ιγες ημερες αnουωιε κο ντα εις την 1\ ικο~ 
μηδεία τfjς Βι{}ανίας εlς τοVς πεγfjντα έφτd χρογών δ.νfJρωπος. Καl. έβασί
λευσε είς την βασιλείωι χρόνους 31. Καl λέγουσι δτι νd &πό{Ιανε άπΟ φαρ-

170δ μάκι καl οί γιατροί τοV έδώσανε πότιο δυνατδ νd σύρη άπδ κάτω. Άμμfι τΟ 
πότιο έσφιζε τd έντερά του καl άnό-&ανε 1

• 

ΛοιnΟ1ι αύτδς ijωJ'ε (ϊνδρείος καl πεισματάρης εlς τοVς πολέμους καl 
' ' δ' "β J ""λ ' ' - ' ' λ ' , ΠΟJ'ηρος και εν ε α .ε αΧ ο εις το γου του μο1•ε πώς J'α γε .{j τους αφεντά~ 

1709 
δ ' ' ' , ' ' ' 1' ' " ' ' \ χ ες 1•α παιρνη την αφε1ιτια τους, το σο τους ουρκους, ωσαν και τους ριστια-

81r νούς. "ΗτοΙιε καl aστρολόγος. I 'Ίiξερε πέντε γλώσσες καλά: τούρκικα, ρω
μέϊκα, φράγκικα, ι:lράπικα, χαλδέϊκα! πέρσικα, καl αγάπα νd διαβάζυ τlς 
πράζες καl ποJ.έμους τοϊί ~Αλεζάνδρου τοV βασιλέως, όμοίως καί τοVς πο
λέμους όπου έκαμε δ Γιούλιος Καίσαρας njς Ρώμας δ βασιλεύς. Καl άγάπα 
' ' , ' " 'δ λ λ' ' J ' ' ' ' την πορ1ιια περισσα και ητονε μανιω ης πο, α και σκ .ηρος και εχDρο_ς τών 

171δ χριστιανιJηι κα( ljτoJ•ε γcννημ_έ110ς άπδ μάνιια χριστιανι]. 
[( αl δ.φησε δύο τρείς υίούς. ΤΟJι .Νlπαγιαζήτη καί τδν 'Γζιζίμο καl τΟν 

1Wουσταφfi, ό όποίος Αfουστα.φίiς ijτοJιε iiνδρειωμέ1'0ς καl έπολέμα μέ- τΟν 
Ούζ υ " - 'Α , , , , , '.Q , , 'Ι , • , , σ ν χασανο. γαπα τα κυνηγια και απσυαJ'ε εις το κο1•ιο και εμεινανε 

οί δύο οί lί.νωΠε, 
1720 Αοιπδν ώσάν ι:1πό-ι9αJ•ε ό σουλτdν λfεχεμέτης, οί πασiiδες έκρατούσανε 

τον ανατο του κρυφα. μμη οι γιαννιτ αροι ε ητουσανε γα ί οϋγε τΟν βα~ ' {} ' ' I "Α ' ' ζ ' 'ζ ' ' δ 

σιλέα τους καl lμά{}ανε πd)ς άπόΗανε, έδράμανε όπίσω εlς υ)ν Κωνστω'
τινούπολι καl έδιαγουμίζα1•ε τοVς ~Εβραίους και τοVς Χριστιανούς, ώς καDWς 
έχοVJ1 ε συJιή{}εια. Καl ό Δlεχεμf.τ πασiiς έκραζε τΟν γιαννιτζάραγα και έκα-

1725 βαλλικέψανε καl έκρατήσω'ε τοiις γιωινιτζάρους νd μ~Jν διαγουμίζουν καl 
~ ' \ • ' • ·δ 'ξ ' 111 ' - "' ' εισε τφ' ανακατωσι εκατα ιω ανε το·ν εχεμετ πασα εως εlς τα Ταχτd 

καλ ' 'Ε - ' ' .Q • ' ' ' ξ - ζ ' τ' ., . I ". .α. κει εσκοτωυ·η απο την τριμω ι των γιαν,ιιτ αρω. ο ομοισ εκα-

μανε καl εlς τΟJι Γαλατii. καl lκάμανε μεγάλο κακΟ εlς την Πόλι καί είς τΟν 
Γαλατfi. 

1730 Kal τΟ κορμl τοV σουλτάνου τό 1jφέρανε εlς η)ν Κωνσταντινούnολι καl 
τΟν έiJάψανε πρώτωι είς η)ν Πόλι καl Εγράψανε επίγραμμα άπάνω εlς τΟ 
μγijμά του καί έλεγε : «Ρόδο καί Ί1ιτάλια έλευτερ(h1?·ητε». 

Τέλος τfjς ζωijς τοiί σουλτd1ι Μεχεμέτη vίoV τοiί σουλτdν Μουράτη. 
Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ 

1716 ό add. 1717 κασαvο 

3 Αί περί του {}αγάτου του Μωόμε& πληροφορίαι εl:'\'αι :ίtοικί.ίcαι καt άντιφαtι 
καί. Κατα την παρούσα\' άφήγησιν, ό σουλτάνος άπέ-&α'\'ε fξ αtτfας ύγροϋ, τΟ Οποίον 
τοϋ έδωσα\' οί tατροL καi ι:.t!πρηξε τiι lvτερά του~>. 
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 

Forsc/ιu?ι_geιι i" Eplιesos, Ba1ιd [11 ( Heft 3). Die Johωυιes Πirclιe, 
Wie,, 1951. 

CΥπΟ τοϋ Αύστριακοϋ ~Αρχαιολογικοϋ "Ινστιτούτου Εξεδ6&η έσχάτως cΟς 
4ος τόμος τών Forscl1ungen in Epl1esos είς μέγα σχημα, Ομοιον πρΟς τους 
τρείς προηγουμένως ΕχδοΗέντας τόμους, άξιόλογον νέον Εργσν, περιλαμβάνον 
τΟ:ς &νασκαφΟ:ς του περιφήμου ναοϋ "Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, τα Ερείπια τοϋ 
Οποίου Εκτείνονται νUν έπl τοϋ λόφου ~ Αγ&ασολουκ τfiς παλαιaς "Εφέσου. Είς 
τi}ν Εχδοσιν συνετέλεσε καl χορηγία τοϋ "Αμερικανικοϋ βυζαντιν.ολογικοίί 
"Ινστιτούτου τοϊi Dumbarton Oaks, τού Εξαρτωμένου έκ τοϋ Πανεπιστημίου 
τοϋ Harvard. 

Κυριώτερος συγγραφεUς τοϋ Εργου είναι ό άρχιτέκτων Dr Hans Hδr
.mann, nlν γενικfιν Ομως έποπτείαν ε'ίχεν ό γνωστΟς καΗηγητης τού Πανεπι
στημtου τfjς Βιέννης J osef Keil, Εχων συνεργάτην του τΟν F. Miltner. 

ΤΟ Εργον τούτο έκ 308 σελίδων μετd 72 σχεδίων καl είχόνων έντΟς τοϋ 
κειμένου καl 79 προσηρτημένων πινάκων με τα βασικα &ρχιτεκτονικα σχέδια 
καl φωτογραφικας απεικονίσεις τοϋ μνημείου, έξ ι:Ιιν οί 9 πίνακες άποδί
δονται f:γχρωμοι, προλογίζω δ ύπογεγραμμένος, κατα παράκλησιν τών συγ
γραφέων, περιοριζόμενος είς τα &φορώντα τας παραδόσεις περl τοϋ ναοϋ και 
τοϋ τάφου του Θεολόγου καl συσχετίζων αύτcΧ πρΟς τα εύρήματα τών &να
σκαφών μου. ΤΟ ίστορικΟν τώv Ερευνών του &ξιολόγου τούτου μεγάλου ίεροϋ, 
τοϋ κατέχοντος έξέχουσαν ~έσιν, Εχει 00ς έξης : 

Κατa τοiις χρόνους τijς Ελληνικijς κατοχijς 6jς Σμύρνης καl τijς ένδοχώ
ρας αϋτης, ή ~ Αρχαιολογικi) Έταιρεία μοϋ άνέitεσε η) ν άνασκαφ1)v τοϋ χώρου 
έπl τού λόφου cΑγιασολοiιχ τfiς "Εφέσου, Εν&α μεγάλοι Ογκοι έκ καταπεσόν
των τμημάτων ύπεδιlλουν δτι Εχρύπτετο κάτω~εν αύτών μεγάλων διαστάσεων 
χριστιανικΟν κτίσμα, πιστευόμενον ώς ό ναΟς τοϋ Εϋαγγελιστού. 

Ε!ς τljv 'Έφεσον εlργάσ&ην το ι~έρος τών έτών 1921 καi 1922, άπε
κάλυψα τα δύο τρίτα τοϋ μνημείου καl τΟ συγκρότημα τοϋ Μαυσωλείου τοϋ 
Θεολόγου του lουστινιανείου ναού. Τ<$ 1924 έδημοσίευσα μελέτην περl των 
άνασκαφών μου έν τψ 'Αρχαιολογικψ Δελτίφ (τόμ. 4, σελ. 81- 226), i]τις 
Εκίνησε τΟ Ενδιαφέρον, λόγφ τf]ς σπουδαιότητος τού dποκαλυφΗέντος σε{3α
σμίου μνημείου τfjς χριστιανωσύνης τού περικλείοντας τΟν τάφον τοϋ Ε-Uαγ-
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γε/.ιστοϋ. ~Ατυχώς, Ενεκα τfjς Επελitούσης μικρασιατικfiς καταστροφfiς, δΕν 
ήδυνήΗην να όλοκληρώσω τi}ν &νασχαφήν. Εύτυχέστεροι έμού οί ΑUστριακοl 
άρχαιολόγοι, κατόπιν &δείας τfjς τουρκικrjς κυβερνήσεως, fπελήφΗησαν τοϋ 
Εργου χατα τα Ετη 1929 καl 1930 καl Εφερον τοϋτο εtς πέρας. 

Κατα τΥιν δευτέραν αUτi)v περίοδον τών &νασκαφών &πεκαλύψ&η πρώ
τον 1l δια δύο τρούλλων καλυπτομένη μακρα δυτικΥ) κεραία τοίi σταυροσχή
μου ναού, 11τις μόλις είχε προσδιορισ{}η ύπ~ Εμού, εύρε&εLσα πλατυτέρα τών 
λοιπών, t]τοι μετU διαδρόμων Εκατέρωθεν' είς τΟ μέσον και~ωρίσ{}η ή ϋπαρ
ξις Ciμβωνος, καλύπτοντος προγενέστερον μωσαϊκΟν δάπεδον. Κατόπιν ήλ{Ιεv 
εLς φώς ό νάρ{t·ηξ, η πρόσοψις τού όποίου εύρέι~η είς ϋψος τριών μέτρων 
καl ό μεταγενέστερος στενΟς Εξωνάρ&ηξ. Είς τΟν βόρειον διάδρομον, και 
&νατολικά"Jς τfις πύλης του νάρ&ηκος, &πεκαλύφ{}η κρήνη άπολήγουσα είς 
άέτωμα,,~Επιμελώς δια μαρμάρων Επενδεδυμένη. μεταγενεστέρας Εποχfις. Τέλος 
προσδιωρίσ{}η τΟ εύρU τρίστωον α'ίΗριον. 

=Εκ του λοιποϋ ναού άνεσκάφη τελείως ή νοτία κεραία, flτις διέσωζε 
καl τμήματα τοϋ Εκ μαρμαρίνων πλακών δαπέδου, έκατέρωΗεν δf τfiς &νατο
λικfjς κεραίας &πεκαλύφ&ησαν τετράγωνοι {Μλαμοι καl &νατολικώτερον τα 
κλιμακοστάσια. Οϋτω συνεπληρώ&η ή κάτοψις Ολοκλήρου τού ίουστινιανείου 
κτίσματος, Οπερ παρουσίασε {}-αυμαστi)ν Ενότητα καl δργανικt)ν συνένωσιν 
περικέντρου καl ΕπιμΙlκους άρχιτεχτονικου τύπου. 

~Επl τίi βάσει τών δεδομένων της κατόψεως, τών μετρικών σχέσεων, 
τού ϋψους τών κιόνων καl των διασωitέντων τμημάτων, &ς καl Εκ των λει
ψάνων τών &όλων, Επεχείρησε~· δ &ρχιτέκτων Hans Hδrmann &ρίστας τομιΧς 
καl άναπαραστάσεις τού Εσωτερικού καl fξωτερικοϋ τοϋ ίουστινιανείου κτί
σματος, λαμβάνων προσέτι ύτι:' Οψιν τιl; cίρχιτεκτονικCις μορφιΧς κal τr1ς λύσεις 
του ναοϋ τfjς ~Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. 'Αντιρρήσεις ί1α είχέ τις 
μόνον δια τας &ντηρίδας, τr)ς όποίaς δ Η. προσθέτει είς τΟ ΕξωτερικΌν τοϋ 
ναού κατα τΟ σύστημα της δυτικr)ς προσόψεως τοϋ ναού τflς Άyίας Σοφίας, 
αϊτινες δμως Εκεί ε'ίναι μεταγενέστεραι-δπως καl αί μεγάλαι πλάγιαι. 'Επί
σης παρατηροϊiμεv δτι δια τ1lv στέγασιν τοϋ νάρ-θ-ηκος εlναι προrιμοτέρα είς 

τΟν άρχιχΟν ναΟν σειρό σταυροί1ολίων, δπως άπαιτεί άλλως τε καl fι κάτο
ψις, παρU σειρα τρούλλων Οπως άποκα{Τιστξi ό Η. δια να συμφων'fi πρΟς 
μεταγενεστέραν μαρτυρίαν, κα{}~ 11v ό ναΟς είχεν Ενδεκα τρούλλους. fH ϋπαρ
ξις σειρiiς τρούλλων 17Ct f1δύνατο να συνδεθίi πρΟς Επισχευας τfις Εποχfiς τiiς 
προσ&ήκης πιitανώς του Εξωνάρί1ηχος. 

Ή άποκατάστασις τού Εν τ<$ κέντρψ τού ναού μαυσωλείου τοϋ Θεολό
γου γίνεται, δπως ή ήμετέρα, μέ τινα διαφοράν, ώς Εκ τfjς πιστοποιηί1είσης 
εύρύνσεως τοϋ συνθ·ρόνου κ απ~ τΟν 7 ον αίώνα. 

~Η μεγάλη άναχάλυψις τ(ί)ν αύστριακών άνασκαφών ύπfjρξεν η κάτω-Β·εν 
τού δαπέδου τού μαυσωλείου εϋρεσις τοϋ ύπογείου συγκροτήματος τοϋ τάφου 
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τσϋ Θεολόγου (Εξ σ-ο ε'ίχομεν προφ-3-άσει ν' άνεύρωμεν μόνον τΟ στόμιον τοϋ 

όρύγματος) ~πο μορφi]ν μικρaς κατακόμβης (i] confessio), προσιτiϊς διι) δια
δρόμου καl μικρ5.ς κλίμωως. ΤΟ άρχαιότεροv τμfΊμα αύτi)ς, τΟ εύρισκόμενον 

&κριβώς κάτω&εν της άγίας Τραπέζης, ι1'εωρείται ύπΟ τών άvασκαψάντων ώς 
Ο -τάφος τού Θεολόγου, χρονολογείται δΕ έξ εUρεΗέντος κωνσταντινείου νομί

σματος ο~χl π~ραν τού 320 μ.Χ. 
~Επιμελi}ς Ερευνα πέριξ τοϋ συγκροτήματος τοίΊ ύπογείου τάφου εφε

ρεν ε'tς φ6)ς λείψανα τοϋ μαυσωλείου, δπερ άρχικώς ι))ς αϋτοτελΕς κτήριον 

περιέβαλλε τΟν τάφον τού Θεολόγου, κατόπιν δΕ τοίiτο, εις προ'ίουστινιάνειον 

έποχήν, απετέλεσε τΟ κέντρον μεγάλης σταυροσχ1lμου ξυλοστέγου βασιλικflς, 

κύρια σημεία τiiς Οποίας &πεκαλύφ{}ησαν, εiς τρόπον ό.Sστε ή άποκατάστασις 

αUτfίς να γίνεται πλήρης. 
Κατα τΥ]ν άνασκαφΥ]ν τοϋ δαπέδου τοϋ μαυσωλείου εύρέ&ησαν : πίftος 

~αl &γωγο'i ϋδατος τοϋ άγιάσματος, τοϋ &ναφερομένου εiς τός πηγdς (Κύριλ
λος "Αλεξανδρείας), προερχόμενα δμως Εχ τfΊς iουστινιανείου Εποχfις, καιJι:Ος 
καl τα &λλεπάλληλα στρώματα τών διαφόρων Εποχών. 

Έκ τών &vευρεitέντωv λειψάνων τοϋ άρχικοϋ κτηρίου τοϋ μαυσωλείου 

η Μαρτυρίου, ό Hδrmann προβαίνει εlς την &ναπαράστασιν άφ~ έvΟς τiiς 
κατόψεως αUτοϋ ώς τετραγώνου, Ενισχυομένου κατri τιJ.ς γωνίας δια τεσσri

ρωv πεσσών Εχόντων πρΟ αlJτών τFσσαρας κίονας, άφ" έτέρου δΕ τfις πι~·α
ν'ίϊς c1:νωδομης του Μαρτυρίου 0)ς κυβικοϋ κτίσματος, μετα τών ιJυρών εiς 

Εκάστην πλευράν, Εχοντος τΟν κεντρικΟν χώρον ύψηλότερον στεγαζόμεvον δια 

σταυρο{}ολίου στηριζομένου Επl τών τεσσάρων κιόνων. 

Ί-Ι δια τών &νασκαφ6)ν προσδιορισθείσα προ'ίουστινιάνεισς σταυρόσχη

μος βασιλικ1Ί (Ε' αL.) Ολίγον μικροτέρα τfις iουστινιανείου, εύρέ{}η Εχουσα 

πεντάκλιτον η)ν Α. κεραίαν, τρικλίτους τδς λοιπάς, τΥ]ν δΕ άνατολικ1)ν μικρο

τέραν, δπως καl 1i ίουστινιάνειος, μετα εϊ.•ρέος vάρ~ηκος, Εξωνάρ{}ηκος καl 

προπύλου. Άξιόλογα λείψανα του μωσα'ίκοίi δαπέδου έκ τών συνήΊq,ων κατα 
τΟν F.' αiά'}να γεωμετρικών σχεδίων εύρέ{}ησαν εiς τfιν δυτικr)v καl &νατολικΥ]ν 
κεοαίαν, Ciριστα Sγχρωμα &.ντίγραφα τών όποίων προσάγονται είς Εξ πίνακας. 

·ο Hδrmann &ποκα&ιστιj τrΊν ξυλόστεγον, σταυρόσχημον βασιλικΥ]ν τοϋ 
Ε' αίώνος, Civευ ύπερq)ου, δέχεται δΕ Οτι πιιριέκλειεν αϋτη εlς τΥιν διασταύ

ρωσιν των κεραι&ν α\Jτούσιον τΟ &ρχικΟ,, μαυσωλείον μΕ τοUς ύψηλούς του 

τοίχους καl τf}ν στέγην του καl δτι διηνοίχ{}η μόνον ΥΊ dνατολικi} πλευρά, 

κτισ{}έντος Εκεί συν{}ρόνου πολυγωνικού Εξω&εν, τα ~·εμέλια τοϋ όποίου 

εύρέ{)·ησαν. ~Η άποκατάστασις αϋτη ]δυσκόλως δύναται νrl γίνη δεκτή. "Η 
ϋπαρξις κλεισrοϋ τετραγώνου κτίσματος καταλαμβάνοντος όλόχληρον η)ν δια

σταύρωσιν τών κεραιών της βασιλικfις, δΕν είναι μόνον οίκοδομικώς δυσά

ρεστος, άλλU. καl ο1Jσιαστικώς απαράδεκτος, διότι τΟ μαυσωλείον &" άπέ
κλειε nlν συγκοινωνίαν πρΟς τι1ς τρείς κεραίας καl itCt }iχρήστευεν αUτάς, 
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κα{}ιστώσα &δύνατον η)ν παραχολού-θ-ησιν τfις rελοι•μένης λειτουργίας, ε'ίτε 

δεχ{}ώμεv Ott αϋτη ετελείτο είς τfιν άγίαν τράπεζαν του μαυσωλείου ε'ίτε 

εlς τi]v τiiς &ψίδος τiiς βασιλικijς. 

~Η χατα τΟν Ε' αίώvα μετατροπη πολλών μικρών μαρτυρίων είς μεγά

λας Εκκλησίας προϋ,το&έτει κατεδάφισιν τών_ πρώτων. Δια τΥ)ν μορφΥ)ν τοϋ 

μαυσωλείου τϊlς βασιλικliς τοϋ Ε' αίώνος ~α 11δυvάμε&α να δεχitώμεv λύσιν 

παρομοίαν πρΟς την Εφαρμοσ&είσαν είς τΟν ίουστινιάνειον ναόν, Υιτοι περιο

ρισμΟv τοίί ίεροU χώρου τοϋ μαυσωλείου δια <<κιγκλίδων>>-χαμηλών η 

ύψηλών-όμοίων πρΟς τός τών παλαιοχριστιανικών τέμπλων, ώς και σύν

&ρονον μετ& άγίας τραπέζης. 

την μ_ελέτην συμπληρώνουν τα &νευρε&έντα άρχιτεκτοyικα και διακο

σμητικα μέλη, μεταξυ τών όποίων &ξιολογώτερα ε1ναι τα κιονόκρανα τών 

κιόνων τfις δυτικf}ς κεραίαςι φέροντα μονογράμματα τοϋ Ίουστινιανοίi καl 

τijς Θεοδώρας. 

~ Αχολου&οϋν : σύντομον Ciρ&ρον τoii Miltner περl &νευρε&έντων Εν

τοιχισμάτων &ρχαιοτέρων άναγλύφων μονομάχων τoii Β'- Γ' μ. Χ. αLΟΟνος 

καl μελέτην τοίί J. Keil περl τών άνευρεθΗσών Επιγραφών, τ&ς Οποίας ούτος 
Ερμηνεύει μετα ίδιαζούσης φιλολογικfjς &ναλύσεως. Έξ αύτών αί χριστιανι

καl είναι Ελάχισται, σπουδαιότεραι δΕ αί προχριστιανικαί, ληφtJείσαι έξ έ&νι

κώv κτηρίων τfjς ~Εφέσου καl χρησιμοποιη&είσαι ώς ο'ίκοδομήσιμον ύλικόν. 

Αί χριστιανικαl Επιγραφαl &ναφέρονται, κατα τΟ πλείστον, εLς Επικλήσεις 

πρΟς τΟν Θεολόγον καl μόνον τρείς Εχουσι η)ν μορφi}v άνα{}ηματικών Επι

γραφών, διασφζομ~νων δύο χρονολογιών (&ρ. 2 καl 7). Εuστσχος εlναι ή 
ύπό~εσις τοίί Keil δτι 1i ύπ' &ρι-&. 3 έπιγραφη ή &ναγράφουσα τΟ άξίωμα 

πατρικίου καl στρατηγοϋ {}α 1lδύνατο να συνδυασitίϊ πρΟς την άνευρεtJείσαν 

ύπ~ Eμoii χρονολοyίαν παρα την πύλην του νάριJηκος, Οπότε δέον να δεχ&ώ

μεv τ1]ν διόρitωσιν τού Gregoire (Byzantion, Α', σ. 710: ςφ'=942)· 
σπουδαιότητά τινα Ενέχουν καl τα &vαγνωσ{}έντα χαράγματα εlς τοίχους τοϋ 

ναοii και εΊ.ς τΥιν άvευρε{}είσαν κρήνην. 

ΕΙ.ς τελευταίον κεφάλαιον γίνεται ύπΟ τoii Hδrmann σύντομος τυπο

λογικΥι Εξέτασις καl τοπο{}έτησις τΥ}ς βασιλιχiΊς τoii Ε' καl τοϋ 'i'' αlώνος είς 
τiιν ίστορίαν τΥ}ς βυζαντινfις άρχιτεκτονικfiς. 

Γενικώς ή δλη Εργασία είναι Οντως ύποδειγματικ1l, διακρινομέvη δια 

τΥ]ν ΕξαντλητικΥ]ν &νάλυσιν καl &χριβcστάτην περιγραψt)ν δλου άνεξαιρέτως 

ιού ύπάρχοντος χαl τοϋ άνευρε&έντος ύλικοίί καl δια τΥ]ν Εμπεριστατωμένην 

&πΟ πάσης πλευράς έμβάιJυνσιν αϋτοϋ. 
Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
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Α. G α l d e ,. i " i, G. G h i e r i c i, G. G e c c e ll i, La basilica di 
S. Lore1ιzo Maggi01·e i1~ Mila1ιo, 1951 (lκ σελ. 296 μετa 51 ιiρχι

τεκτονικών σχεδίων fντδς τοϋ κειμένου κat 100 πινάκων: άρχι~εκτο

νικfjς, γλυπτικής καl ζωγραφικής του μνημείου, έξ dJv πέντε έγχρωμοι). 

Ύ πο του γνωσrου 'Ιδρύματος Treccani deg1i AJfieri, 1ξεδόiJη εσχά
τως άξιόλογος μελέτη περl του ναού του άγίου Λαυρεντίου τοϊi Μείζονος τοϋ 

Μιλάνου είς ti}v σειρόν τών Εκδιδομένων ύπΟ τοίi άνωτέρω Ίδρύματος Εργων 
τών άναφερομένων ε'ίς τf)ν ίστορίαv καl τέχνην της πόλεως τoii Μιλάνου. 

eo ναΟς τοϋ άγ(ου Λαυρεντίου εΙς ρυi}μΟν περικέντρου τετρακόγχου κτί

σματος μετα τριών συνεχομένων Οκταγωνικών παρεκκλησίων είς την Ο:νατο

λικ11ν, βορείαν και νοτίαv αlιτου πλευράν, είχεν ύποστfί σοβαριiς μετατροπclς 

κατ& τΟ ΙΑ', It1'', καl ΙΘ' αίώνα, αLτινες εlχον τοσουτον άλ/,οιώσει αύτόν, 

ΟΟστε άμφίβολον tiτo αν διεσώζετο καl Ελάχιστον μέρος τοϋ άρχικοϋ μνη

μείου. ~Ανασκαφαl είς τα {}εμέλια καl πέριξ του ναου καl Επιμελείς fρευναι 

γενόμεναι πρΟ δεκαετίας ύπΟ του άρχιτέκτονος ClΊierici χαΒώρισαν πλέον 

σαφώς τα τμήματα τοϋ κτηρίου, &τινα προέρχονται έκ τΥjς &ρχικΥjς κατα

σκευής, Οπως καl τΟ άρχικΟν σχΥjμα καl ηlν καΒόλου μορφfιν τοϋ ναού, πρΟς 

δΕ καl τΟν προορισμΟν χαl χρονολογίαν τών γύρω{}·εν παρεκκλησίων. 

Συμφώνως πρΟς τα πορίσματα τοϋ ClΊierici, τΟ κύριον σώμα του ναοϋ 

διέσωσε τοUς άρχικοUς τοίχους του μέχρι τοϋ ϋψους τών ύπερψων μετα τών 

παρα{Jύρων του, &ηνα είχαν Εντοιχισ-&rj, είς δΕ τΟ ΕσωτερικΟν τοUς &ρχικοUς 

πεσσούς. 

~Εκ του άρχικοϋ χτίσματος, προέρχεται τΟ πρΟς άνατολCtς ναLδιον του 

&γίου "Ιππολύτου, συνδεόμενοv- Ενιαίως μετα του &ρχικοϋ ναοϋ κα&ΟΟς καl 

τΟ πρΟς νότον συνεχόμενο:v πρΟς τΟν ναΟν όκταγωνικΟν μετα προ-θαλάμου 

ναLδιον rοϋ &γίου ~Ακυλίνου. Έξ εύρείtέντων έν αύτψ &γωγών ϋδατος πιστο

ποιείται δη πρόκειται περl τοϋ άρχι.κου βαπτιστηρίου. Δι~ άνασκαφών Επί

σης προσδιωρίσθ-η, πρΟς &νατολας Εκατέρω-&εν του &γίου Ίππολύτου, ή ϋπαρ

ξις δύο Επιμήκων ψηφιδωτών χώρων, τα itεμέλια των όποίων &νευρέ&ησαν, 

πρΟς δυσμCtς δΕ μέγα τετράστωον α'ίf}ριον. 

O'i τέσσαρες &νανεω&έντες πύργοι τοϋ κτηρίου, οί {]εωρούμενοι μεταγε
νέστεροι, βεβαιοϊiται Οτι προέρχονται Εχ τfις πρώτης έποχΥjς, διασφζόμενα δf 

εiς αύτοUς λείψανα τfις στεγάσεως μαρτυροϋν Οτι δ κεντρικΟς χώρος τοϋ ναοϋ 

Εστεγάζετο διU κτιστου {}όλου, Οστις είχε κατΟ: τΟν Chierici, σχfιμα σχηνijς, 

Ομοιον πρΟς τΟν σφζόμενον {}όλον τοϋ &γ ίου ~ Ακυλίνου, ό δf γύρω διάδρο

μος έστεγάζετο δια ήμιχuλινδρικοϋ {}όλου. 

Οϋτω δια τiiς έρεύνης τ(δν ~Ιταλών άρχαιολόγων ρίπτεται πλέον φώς 

είς Εν άπΩ τα πλέον προβληματιΚα παλαιοχριστιανικα κτίσματα, 1i σπουδαιό-
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της τοίi Οποίου είναι χατα τουτο μεγάλη, χαη" δσον &ποτελεί τΟ μοναδιχΟν 

σ(t}ζόμενον είς ϋψος δείγμα τι:τρακόγχου πcριχέντρου τύπου τοϋ τέλους του 

Δ'- άρχών τοϋ Ε' αί , Οπως χρονολογείται ύπΟ τοίi Chierici δ ναός, Ενι$ 

μέχρι τούδε άπεδίδετο ύJ[Ο τών πλείστων βυζαντινολόγων είς τΟν c;' αίώνα, 
καl συνεδέετο πρΟς τΟν <Ϊγιον Βιτάλιον της Ραβέννης. 

c/Οσον &φοριi εΊς τfιν Εξέτασιν του άρχιπκτονικου τύπου του ναου καl 

ηlν τοποΒέτησίν του είς τΥιν ίστορίαν τfις παλαιοχριστιανικfις άρχιτεκτονικrjς, 

δ Cl1ierici t1πομονώνει τΟν &γιον Λαυρέντιον, &ποχωρίζων αύτΟν &πΟ τα 

συγγενfl. περίκεντρα σύγχρονα μνημεία τiiς Μ. Άσίας, <Ελλάδος καl Συρίας, 
{}εωψ7')ν αUτΟν-ίδίως διfl τΥιν έφαρμογ1)ν κτιστου τρούλλου-προ'ίΟν τfις 

Εγχωρίου άκμijς του Μιλάνου καt συνδέων α-UτΟν πρΟς τΥιν ρωμα·ίκΥιν παρά

δοσιν. Οί κτιστοl δμως τρούλλοι είχον ηδη Εφαρμοσ-&η είς σπουδαίους περι

κέντρους ναοUς τiiς Μ. Άσίας κατα τΟν Δ' αίώνα, ώς γνωρίζομεv καt Εκ 

φιλολογικ&ν πηγ&ν (Γρηγορίου Νύσσης), EVQJ άφ' έτέρου το σχijμα του 

&γίου Λαυρεντίου Εχει εl.ς Ολας σχεδΟν τός λεπτομερείας στενωτάτην σχέσιν 

πρΟς τΟ τετράκογχον κτίσμα τiiς στοάς τοϋ • Αδριανοϋ Εν Ά&ήναις, Οπερ, 

κατα τΥ)ν Επιχρατεστέραν γνώμην, είναι ΕiJνικΟν κτήριον τών άρχών τοϋ ΔΙ 

αίώνος χαl Επομένως αμεσον πρότυπον τοϋ ναοϋ τοϋ Μιλάνου. 

την περt της &ρχιτεκτονιχiiς του ναοϋ Εκτενfί καl &ξιόλογον μελέτην τοϋ 

&ρχιτέκτονος Chierici συμπληρώνει ιi Εξέτασις τών διακοσμούντων τΟν ναΟν 

μωσαϊκών ύπΟ τοϋ κα-&ηγητοϋ C. Cecce1li, ύπΟ του όποίου γίνεται Επιστα

μένη είκονογραφικf) καt τεχνοκριτικiι &νάλuσις, πρώτον μΕν του γνωστου 

μωσα'ίκοϋ τοϋ Χριστοϋ μετδ. τών "Αποστόλων καt τών δύο σκηνών τοϋ Προ

φήτου ~Ηλία είς τΟ έσωτερικΟν τοϋ βαπτιστηρίου {άγίου ~ Ακυλίνου), κατό

πιν δΕ τών νέων μωσαΥκών τ(»ν έλ&όντων είς φώς είς τΟν προ{}-άλαμον τοϋ 

βαπτιστηρίου, &τινα είχαν έχδο-&η καl ύπΟ τοϋ Καρδιναλίου Schuster. Είς 
τα νέα αύτό μωσατχα παρίσταται 1i Βασιλεία τών Ούρανών, Εξ ής διεσώιJη-

- δ ' ο 10:' I '1 -σαν λείψανα προσωπογραφιων ωτεταγμενων εις uυο σεtρας : ανω των 

"Αποστόλων, κάτω τών Πατριαρχών, είς δε τα πλάγια Μαρτύρων. Παρα
πλεύρως τfiς προσωπογραφίας του Πατριάρχου ~Ιούδα διεσώι9η οίκογενειακi) 

σκηνi) παριστώσα τΟ Επεισόδιον τών δώρων τού Ίούδα πρΟς τiιv Θάμαρ. 

~Η τέχνη τών νέων μωσα'ίχών Εχει, κατα δρ&1lν γνώμην τού Ceccelli, 
Εκδηλον τΟν πρΟ τοϋ {}εοδοσιαvου κλασσικισμού ίμπρεσσιονιστικΟν χαρα

κτrjρα τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ Δ' αίώνος, δμοιον πρΟς τΟν τών μωσα'ίκών 

τiiς &γίας Κωστάντζης Ρώμης καl τοϋ βαπτιστηρίοu τΥjς Νεαπόλεως, &ποδί

δονται δε τα μωσαΙκa εις t1JV 1ποχiιν του &γ ίου Άμβροσίου (374- 395). 
"Εν τέλει ό Ceccelli ταυτίζει τΟν ναΟν &ς Εκ τflς {}έσεώς του πρΟς τfιν βα!1L

λικiιν Πορτιανiιν (Portiane) του Μιλάνου, Ο~tω δε Εξηγείται δια ποίον λόγον 
χαρακτηρίζεται <<βασιλικi)» ό περιφερικΟς τετράγωνος ναΟς τοϋ άγίου Λαυ

ρεντίου. 
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ΤΟ νέον τούτο εργον τών Ίταλών άρχαιολόyων, δι~ ού διευκρινίζεται 

πλήρως τΟ άπΟ πάσης πλευράς σπουδαίον μνημείον τfις έποχfις τού Μ. Θεο

δοσίου καl προσφέρεται νέον ύλικΟν μωσα'ίκών, άποτελεί Εξαίρετον συμβολΥιν 

είς τfιν ίστορίαν τiiς τέχνης ούχL μόνον τού Μιλάνου άλλα καl γενικώτερον 

τfις τόσον Ελλιπώς γνωστiiς παλαιοχριστιανικfις τέχνης. 

Γ. Α. ΣΩΤΉΡΙΟΥ 

V. L α ιι r e" t, Docunιeπts de Sigilloψaphie. La collection C. 01·glιi
daπ ( Bibliotlιeqιιe byzaπti11e, Doctωιeπts Ι). PMis ( Pγesses uπi
versitaiτes de Fτaπce). 195'2. 

·ο πατηρ V. Laurent εlναι πρΟ πολλοV γνωστΌς ώς διακεκριμένη αύi3·εψ 
τία έπl τών βυζαντινών μολυβδοβούλλων, τciJν όποίων τώρα έτοιμάζει τΟ 

. Corpus. ΤΟ ύπΟ κρίσιν βιβλίον &ποτελεί συμβσλΥ]ν πρΟς αύτΟν τΟν σκοπόν, 
είναι δε πλήρης περιγραφικος κατάλογος συλλογijς εξ 691 σφραγ(δων τοϋ το 

1944 &πΟ'&ανόvτος &ρμενικfις καταγωγiiς Ρουμάνου βιομηχά-\'Ου Κωνσταντί
νου Όργιδάν. cH Εργασία τού πατρός Laurent είνα~ 'ίδιαιτέρως εϋπρόσδε
κτος διότι ή συλλογfι τοϋ Όργιδιiν είναι πλέον &πρόσιτος είς τοVς Επιστήμο

νας τfiς Δύσεως. 

Ή περ\ fις ό λόγος συλλογi} δεν είναι βεβα(ως πρώτης τάξεως δσον 

άφορg είς τt)ν ποιότητα καi διατήρησιν τών σφραγίδων, τούτο Ομως δΕν 

μειώνει τfιν .άξίαν των &ς ίστορικών στοιχείων. Εlναι πολ\J κατωτέρα τiiς 

συλλογijς τοϋ Howland Show τiiς Εναποκειμένης εk; Duωbarton Oaks, !\τις 
&ποτελείται άπΟ 2400 περίπου σφραγίδας, καl μεταξV Ο.λλων περιλαμβάνει 

μίαν ώραιοτάτην τοϋ πατριάρχου Φωτίου. Μία Clλλη μεγάλη συλλογή, τfις 

όποίας οίίτε η Εκτασις σUτε τΟ περιεχόμενον είναι γνωστά, εϊναι η τοϋ μακα

ρ(του Θωμιi \iVhittcωore, εναποκειμένη τώρα εiς το Fogg Mu\>eun1 εν 
Boston, Mass. 

Ί-Ι έργασία τοϋ πατρΟς Laurent είναι Εν τι$ συνόλφ της ύποδειγματική. 
Α\ σφραγίδες διαιρούνται άναλόγως προς τον βαi!μον η το aξίωμα τών κατό

χων των. "Ο αυτοκράτωρ χ.αl 1l αϋλή του, αί πολιτικαl καl στρατιωτικαl ύπη
ρεσίαι, ή ~Εκκλησία κ.τ.λ. Είς τΟ τέλος παρατί&ενται σφραγίδες αϊτινες δΕν 

-είναι δυνατΟν να &ναχ&οϋν είς μίαν &πΟ τιiς κατηγορίας αϋτάς, ώς π. χ. αt 

φέρουσαι άπλώς οίκογενειακΟν η χριστιανικΟν Ονομα, μονόγραμμα, κ.τ.λ. 

Ύ πάρχουν νομlζω μερικαl iiβλεψ(αι εiς τi}ν ταξινόμησιν. Οuτω π.χ. ϋπατοι 

άναφέρονται είς τΟ κεφάλαιον περl του παλατίου (άρ. 85- 89), καl Sπειτα 

Εμφανίζονται πάλιν UπΟ τΥιν διαίρεσιν «Appellations et fonctions dίverses» 
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(άρ. 278- 280). Το αvτο !σχύει καl περl τών iiσηκρfiτις (&ρ. 59-67 κα\ 
πάλιν 264). 

"Ολαι αί σφραγίδες αί δποίαι εUρίσκονται είς καλi}ν κατάστασιν δημο

σιεύονται είς φωτογραφικΟν dντίτυπον. Α-δται κατατάσσονται κατ" άρι-θμΟν 
(1-689). 'Υπάρχει δμως κα\ εδω μιcl μικρ<'ι &βλεψ(α, διότι επειτα .&πο τον 

&ρ. 689 έπανερχόμεftα εις τΟ 395, καi άπΟ έκεί πάλιν εiς τΟ 34. ~ ΑπΟ η) ν 

άποψιν τfις σιγιλλογραφίας η φωτογραφικ1) μέ{}οδος δ~ν δύναται άτυχώς να 

συγκρι&ιi πρΟς τd Lχνογραφικd σχέδια, καl ό &ναγνιΟστης ό όποίος άμφιβάλ
λει περl της δρ&ότητος -μιdς άναγνώσεως 11 dποκαταστάσεως βεβαίως &.πογοη
τεύεται άνατρέχων είς τοiις πίνακας φωτογραφιών. 

Δεν είναι δμως δρί10ν να μη τονισΒii ή πολύτιμος άξία τοϋ λαμπροϋ 

αδτοϋ εργου. OL εLδικοi 't9·ιi εϋροuν είς αϋτΟ μέγα ποσΟν νέου ω.ικού : άγνω
στα άξιώματα, &.συνή-θεις συνδυασμοiJς όφφικίων, Ονόματα μοναστηρίων, 

κ.τ.λ. Είναι Επίσης ιJψίστης &ξίας δια την σπουδΥιν τfις βυζαντινiΊς προσω

πογραφίας καl τών καταλόγων Επισκόπων. Εύρίσκομεν π.χ. μολυβδόβουλλον 

πραίτωρος Κωνστ(}.ντινουπόλεως (&ρ. 188} 1
, έπάρχου ΘεσσαλωιίΥ.ης (άρ. 

238), τοϋ «έκ προσώπου Μώρας καi Φιλιππουπόλεως>> (άρ. 240), Εν άποδι
δόμενον είς τΟν βααιλεοπάτορα -~τυ/,ιανΟ_ν {&ρ. 42 άμφίβολον δμως), Εν τού 

μετέπειτα αϋτοκράτορος Ν ικηφόρου Βοτανειάτου, δουκΟς Στρυμόνος καl 

ΒολεροV, η μνεία τοϋ όποίου δέον να προστεθfi εις τΟ: γραφέντα ύπΟ τοϋ 

έκλεκτοϋ βυζαντινολόγου Στ. Κυριακίδου έν ταίς <<Βυζαντιναίς Μελέταις» 
του. ~ Αξιοσημείωτοι έπίσης είναι αί δύο σφραγίδες του παπί α του μεγάλου 

παλατίου, αί πρώται τού ε'ίδους των μέχρι σήμερον, ώς καl αί άναφερόμεναι 

είς ξένης καταγωγΥjς δφφικιαλίους, π. χ. Ίωάννην τινα PcO; πρωτοβέστην (&ρ. 
69), 11 Λέοντα ·πρωτοαπα{}άριον καl στρατηγόν τΟν Βούλγαρον (άρ. 335), 

· καl άλλα ι πλείστα ι. 
Λόγφ τfις ποικιλίας τών ύπΟ των σφραγίδων τιΟεμένων προβλημάτων 

εlναι βεβαίως άδύνατον να γίνουν έπl μέρους παρατηρήσεις. Καl είς τδς έρμη

νευτικUς σημειώσεις του καl είς τΥJν &νάγνωσιν τGηι .. έπ:ιγραφιΟν, ό πατi]ρ 

Laurent δεικνύει τfιν καl πολλαχό&εν άλλοflεν γνωστην ε!ς ήμάς εμβρίflειάν 
του καl βα{}είαν γνώσιν τfiς βυζαντινiΊς ίστορίας. Ή άποκατάστασις των 

εφ&αρμένων γραμμάτων είναι έν τψ συνόλφ της λαμπρά, μολονότι ύπfiρχουν 

Ενίοτε μερικαl έπιφυλάξεις (π.χ. &ρ. 12, 241, 263). 
'Όσον &φοριj εις η1ς σφραγίδας μΕ μονογράμματα, παρατηροiJμεν Οτι 

1 Εrναι δύσκολον ·νΟ: π:αραδεχ-θ·fi τις τrΊν yνcόμην τού σuγyραφέως Οτι πρ.όκειται 

περl. τοϋ λογο-β·έτου τού πραιτωρίου, δστις μόλις τt)ν τοϋ σπα-&αρίου- κατεϊχε- τάξιν, 
Εφ' δσον δ κτίτωρ της σφραγϊδος Λέων έχει tΊl\' ύψηλ1lν τού μαγίστροu &ξίαν. Πι

- -&ανόν δτι ό Λέων ητο πραίτωρ τών δήμων· πραίτωρ Ενίοτε ώνομάζετο καl ό i3παρ· 
χος τfις · Κωνστανtt\'Ουπόλεως. 
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ι'ιτυχώς τα σχέδια (πιν. LXVII- LXX) δ/ν εlναι ταξινομημένα κατ' &ριlίμη
τικfιν σειράν' Ολα παρατίirενται Εν τφ αUtf'Q, ϋ:τερ δυσκολεύει τCι:ς παραπομ

πάς. Έδώ Επίσης Ηα ήτο δρι~Ον να γίvη μνεία τfiς ύπΟ τοϋ \Veigand άvα
πτυχ&είσης &πόψεως, Οτι Εχρησιμοποιείτο δηλαδfι μέχρι τfις Ε:ποχfις του 

Ίουστινιανοϋ δ «δίστηλος>> τύπΟς τοϋ μονογράμματος {Εκείνο δηλ. τΟ Οποίον 

χαράσσεται δι' ΕνΟς Μ, Ν, Η η Μ). Κατ α τΟν ς' α'Lώνα &ντιχατεστά{}η υπΟ 

τού σταυροειδούς τύπου (Βλ. 1ν Byzantion, τ. 6 (1931), σ. 411 κέξ., κα\ 

1ν Jahrbucl1 d. Deutchen ArclΊaologischen Instituts, τ. 52 (1927), σ. 129 
κέξ.). Ό πατi]ρ Laurent χρονολογεί &ρκετaς σφραγίδας μe δίστηλα μονο

γράμματα είς τΟν Ζ' η κατα τΟν Η' άχόμη αΊώνa. ΤΟ μονόγραμμα άρ. 632 

δέον νομίζω να άvαγνωσ&ίi <<Έγνατίου>>. 

ΤΟ βιβλίον fχει Επl πλέον άρίστους πίνακας Ονομάτων, πραγμrlτων, &ξιω· 

μάτων, κ. τ.λ. 

ΘερμΟς Επαινος &ηlκει καΙ. είς τΟν συγγραφέα, καΙ. εlς: τΟν έκδότην τiiς 

σειράς Paul Lemerle δια η)ν πολυτελΥj καl χρησιμωτάτην αUτΥιν Εχδοσιν. 

KYRIL MANGO 

1. D υ ο,." i ι, F'., [Jhotius et lα 1'CΟΓgα>ιisαtiωι de l'Acαdωnie pα

tτiαΓcαle "Anαlectα Βοllαηdiα"αιι 63, 1950, 108- 1'25. 
2. G τ 1ι "' e l !1., Un Ίtouveαu docu11ιent sur lα questi011 Plιotie""e. 

Lα lett1·e i"tι!grαle d'Etieιιne !1 α Bαsile Ier <~Actes du !lle congres 
interHαtionale d'ι!tudes byzαntinesιι. Ι, Pαris, 1950, '241- '24'2. 

3. L α u r e" t ττ., U,e fαble d'Esoρe dα"s P/ιotius. Les trois grαpρes. 
"A1111uαi1·e de l 'I11stitut de pl1ilologie et d '11istoire orie1ιtαles et 
slαvesιι. ΧΙ, 1951, 1'29-13'2. 

4. R e ιι s s J., Die MattiιrEιιs-ErlclrEτωιg des ριιοti1ιs υοη J(o,stαnti

noρel. rrOst/circhliclιe StιιdieJ1ιι, 1, 195'2, 18'2- 134. 

Είς τον προηγούμενον τόμο ν τiiς ΕΕΒΣ ( 1951, σελ. 302- 305) ε1χοv 
την εUκαιρίαν να &σχολη-&ώ μΕ τρία πρόσφατα δημοσιεύματα :τερl τοϋ 

Πατριάρχου Φωτ(ου. Έν τψ μεταξiι Εδημοσιεύ{}ησαν τέσσαρες νέαι μελέται, 

ti εκι<tεσις τού περιεχομένου τών όποίων εlvαι, νομίζω, χρήσιμος, Εν Οψει 

τοϋ &ναζωογονηθ-έντος ένδιαφf.ροντος ΠfQl τiϊς προσωπικότητος τοϋ έχλεκτοϋ 

α~τού &νδρος τiiς Όρlίοδοξίας. 
1. Ό καitολικΟς ίερε\Jς F. Dνornik, τού όποίου τΟ μνημειώδες Εργον 

«The Photiam- Scl1ism» ι1-U: &ποτελέσu είς τΟ μέλλον άφετηρίαν νέων κατευ· 

\Jύνσεων δια τΥιν μελέτην τών πρΟς η)ν Κα&ολικl)ν "Εκκλησίαν σχέσεων τοϋ 
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Πατριάρχου, πραγματεύεται είς τi}ν ε'Lς μν1lμην τοϋ Paul Peeters μονογρα
φίαν του τήν &ναδιοργάνωσιν τfις <<Πατριαρχικfις Άκαδημίας» υπο toU 
Φωτίου. ~Ως γνωστόν, ό Βάρδας καl ό ~ Ασβεστάς μετα τοϋ Θεοκτίστου, UπΟ 
τCχς όδηγίας καl τΥιν εμπνευσιν τοϋ Φωτίου, &vαδιωργάνωσαν τf)ν .UπΟ τών 
αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου προστατευομένην σχολΥιν καl τf)ν μετέφεραν εl.ς 
tO άνάκτορον τijς Μαγναύρας. Έπl τϋ βάσει πληροφορίας παρεχομένης Fίς 
τΟν σλαβονικΟν βίον τοϋ Κυρίλλου, έν συvδυασμc'ρ πρΟς Ciλλας έλληνικCις πηγάς, 
ό Dνornik καταλήγει είς τΟ συμπέρασμα δτι ηiΥjμα τΥjς σχολrjς αιJτiiς έλει
τούργει είς τΟν ναΟν t(i:ιν ιΑγίων ~Αποσtόλων, τοϋ όποίου ένδεχομένως τU. 
μωσα'ίκU εlχον κατασκευασθ·Υj τϋ όδηγίg αιJτοϋ τούτου τοϋ Φωτίου. eH μελέτη 
τοϋ Dvornik περιέχει πλούτον χρησίμων πληροφοριών καl ειJστόχων κρίσεων. 

2. eo πατfιρ Grumel δΕν ό)μίλησε μέχρι τούδε περl τού βιβλίου τοϋ 

Dvornik «Ί'he Pl1otian SclΊisnυ>, μολονότι Επl τοϋ Lδίου {}έματος Εχει 
γράψει καl ό 'ίδιος πλfι{}ος μονογραφιών. Έκ τfις μελέτης tou δμως περl 
τΥjς πρΟς τΟν αUτοκράτορα Βασίλειον έπιστολΥjς τοϋ Πάπα Στεφάνου φαίνε
ται δτι προετοιμάζει <<δ:ντεπΗtεσιν>>. Είς τΟ βιβλίον του περl τού Φωτίου ό 
Dνornik Εζήtησε να l!ποστηρίξtΊ δτι ή πρΟς Βασίλειον Επιστολiι τοϋ Στεφά· 
νου είναι νό-&ος στηρίξας τl)ν Cίποψίν του αύτiιν εΊς τf)v &τελii μορφήν, ύφ~ 
Υιν περιεσώ3η καl έξεδόίJη ή Επιστολ1l αϋτη. eo Grumel είχε τΥιν καλi)ν 
τύχην να άνεύρn τΟ πλflρες κείμενον τi)ς Επιστολiϊς εlς τΟν Σινα'ίτικΟν κc6δικα 
482 (1117), σελ. 326-328 κα\ εlς τi]ν σύντομον ώς ι'ίνω &νακοίνωσίν του, 

11τις δέον να itεωρη&ϋ ώς Εξαγγέλλουσα την δημοσίευσιν τού κειμένου, ύπο
στηρίζει δτι ή έπιστο/31 αϋτη είναι γνησία. ΤΟν- ώς dνω κώδικα τΟν είχαν 
ύπ' οψιν μου κα\ 1γrο (πρβλ. «Κρητικιi Χρονικι!» 4, 1950, 251, 15 κα\ 
252, 3) εχω δΕ καl φωτογραφίας τοϋ τμήματος τού περιέχοντος τΥιν Επιστο· 

λfιν τοϋ Στεφάνου. Ή δημοσίευσις τού κειμένου ύπΟ τοϋ Gruιnel -&α είναι 
σημαντικi) συμβο/31 ε'Lς τας περl τοϋ Φωτίου έρεύνας, Ενδιαφέρον δΕ Lδιαι
τέρως -&α παρουσιάσu ή ·δπΟ τού Εκδότου άντίχρουσις τών χατα τfις γνησιό
τητας τfις Επιστολiiς Επιχειρημάτων τού Dvornik. Σημειωτέον πάντως Οτι ό 
Grumel, Όστις υποστηρίζει τi}ν γνησιότητα τfjς έ1'αντίον τοϋ Φωτίου έπιστο
λΥjς τοϋ Στεφάνου, ά{}ετεί τf}ν γνησιότητα της ύπέρ ·τοV Φωτίου ΕπιστολΥjς 

~Ιωάννου τοϋ Ογδόου. Εlναι δυσχερΕς να διαχωρίσu χανεlς εLς τl)ν Επιχει

ρηματολογίαν τοϋ ε'ίδους αιJτοϋ ηlν Επιστήμην άπΟ τfιν πολιτικήν. ΆπΟ 
φιλολογικliς &πόψεως είναι όρi}Ον να ύποστηριχiti] ή γνησιότης &μφοτέρων 

τiδν κειμένων. 

3. Ό Laurent δια .:tiiς μικράς μονο.γραφίας του περl έvΟς &γνώστου 
μέχρι τοϋδε μύΟου τοϋ Αlσώπου &ναφερομένου ύπΟ τοϋ Φωτίου άποtελεί 

Εξαίρεσιv είς τας μονοτόvους κα'i κατα. τΟ μάλλον η ήττον άνιαρας συζητήσεις 
περl τών σχέσεων τού Φωτίου μετα τΥiς Κα&ολικfις Έκκλησίας. CO σFβαστΟς 
δμως βυζαντινολόγος διαπράττει άνακρίβειαν σημειών δτι μερικαl Επιστολαl 
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τού Φωτίου έχ τών φερομένων εLς τΟν κώδικα "Ιβήρων 684 δΕν εlναι γV11-
σιαι («Toutes n~appartiennent pas au patriarche»). Ποlαι εlναι αί νόθοι 
αύταl Επιστολαί ; ΠροφανUJς πρόκειται πfρl νέας συγχύσεως έπl παλαιάς, 
&πανορ{}ωDεί.σης δμως πρΟ πολλοϋ, άλλης : Ό Παπαδόπουλος. ΚεραμεUς 
έδημοσίευσε κατCι λά&ος ώς έπιστολdς τοϋ Φωτίου μεριχ()ς έπιστολUς του 
:!σιδώρσυ του Πηλουσιώτου Εκ του κώδιχος Διονυσίου 163. ~Αργότερον 
ομως άνεγνώρισε τΟ λάDος του καl έτόνισεν δτι μόνον aί εtς τΟν κώδικα 

Ίβήρων 684 έπιστολαl εiναι τοϋ Φωτίου. Παρa ταuτα, ό Zίegler το 1941 
(RE, 39, 736) συνεχίζων τi]ν σύyχι•σιν, &νέγραψεν δτι ε1ς τον κώδικα Διο· 
νυσίου 163 Vπάρχουν άvέκδοτοι έπιστολαl τοϋ Φωτίου, τώρα δΕ ό Laurent 

έπαυζάνων την σύγχυσιν ά&ετεί μερικCtς έπιστολΟ:ς τοϋ κώδικος Ίβήρων 684, 
χωρlς νΟ: &ναφέρη ποίαι εl.ναι αύταl καl δωτl δεν είναι γνήσιαι. 

4. Ε!ς τiιν «'Ελληνιχ1\ν Πατρολογίαν» (101, 1189 --1:!09) έπανεξεδό
itησαν &πΟ τi]ν παλαιΟ:ν Εκδοσιν του Petrus Possinus μερικα σχόλια τοίί 
Φωτίου εϊς τΟ κατΟ: lVΙατ{}αίον ΕUαγγέλιον. Σχόλια είς τΟ ϊδιον Εύαγγέ/,ιον 

ύπΟ τοίΊ Lδίου Πατριάρχου Εδημοσίευσε συμπληρωτικώς χαl ό Παπαδό
πουλος· Κεραμεuς &πι\ τον κώδικα 232 τijς μονiiς Άyίου Σάβα ε!ς 'Ιεροσό

λυμα. Τώρα Ο Reuss, γνωστΟς r]δη Εκ τοίΊ πολυτί.μου Εργου του <<Mat
t]Ίaeus- Markus und ] ohannes- Katenen» Mίinster 1941, &ναγγέλλει 
δτι ε-δρε U.λλα 120 σχόλια τοίί Φωτίου εLς τΟ κατΟ: Ματ-&αίον, τΟ: όποία μετό. 
τών !\δη γνωστών &πστελοϋv πλijρες σχεδΟν (πλ1\v τών κεφαλαίων 2, 22, 24, 
25 καl 28) ύπόμνημα τοϋ Φωτίου είς τΟ κατα Ματ{)αίον. "Ο Reuss σημειώ
νει Οτι λόγcρ της Εκτάσεώς των δύναται να λεχitίl μετα βεβαιότητος δτι τα 
σχόλια αlιτrΧ άποτελοϋν τμήματα Ομιλιών τοίί Φωτίου εlς τΟ κατα Μα

τίtαίοv, χαρακτηρίζει δΕ τi}v Εργασίαν αυτi]ν τού Φωτίου ώς &κολούδως : 

<<~Ο Φώτιος Εδημιούργησε αUτοτελi) .Εργασίαν διό: τώv Ερμηνειών του εlς τΟ 

κατΟ: Ματ&αίον Ευαγγέλιον. Τοϋτο Εχει δλως lδιαιτέρως &ξίαν, διότι είς τi}ν 
"Ελληνικην 'Εκκλησίαν, πρΟ αύτσύ, Εκυριάρχει ή χα&αρώς συμ;rιληματικi] Εξή
γησις. "Ο Φώτιος γνωρίζει τιiς Ερμηνείας τών Πατέρων, πολλάκις τdς ΕρευνQ. 

κριτικώς χαl 8κ&έτει άκολούitως την ίδικήν του αποψιν. τα άποσπάσματα 
αUτΟ: τών Ομιλιών παρουσιάζουν τΟν Φώτιον ΟJς κυρίαρχον τlϊς γλώσσης καl 

τfις ρητορικi)ς. Κατ' Εξοχi}ν κυριαρχεί τΟ f)&ικολογιχΟν καl &πολογητικΟν 

στοιχείον. Γενικώς &κολου&εί τΟ πνεύμα τfjς σχολlϊς τi)ς ~Αντιοχείας, ίδιαι

τέρως δΕ τi]ν Ερμηνείαν 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, είς πολλα δμως χωρία 
συνάπτει έπίσης καl ηΊν μέ&οδον τi)ς &λληγορίας. "Η Sκδοσις τών σχολίων 

αUτών &α άποτελέση σημαντικωτάτην συμβολiιν :ι;Lς τi)ν μελέτην τοϋ Εργου 
τοϋ Φωτίου. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 
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Α l e :c α π d e τ 1' u r y 11, Studies i11 tlιe Mαnuscript 1Ί·aditio" of tlιe 
Tragedies of Sophocles. Illiιωis Studies in La11guage άnd Liteτa
tuι·e, υοl. XXXVI, Nos. 1-2. Pps. ΧΙ+217. U1·bana, llli11ois, 
Univeτsity of Illinois Pτess. 1952. 

ΤΟ Ενδιαφέρον τΟ Οποίον Εχουν προκαλέσει αL βυζαντι'\'αl σπουjϊ\αl κατα 

ηΊν Εποχ1lν μας, ι'J:φ~ ΕνΟς μΕν Εδημιούργησε τΟν α\Jστηρόν μεσαιωνοδίφην, 

δστις τεί·νει ε!ς τi]ν μελέτην τιϊ)ν εΙδικών -θ·εμάτων του, τU. όποία -θ·εωρεί 0)ς 

αύτοτελi] Ενότητα, &φ' Ετέρου δΕ παρεκίνησεν Ciλλους νΟ: μελεηlσουν τΟ: -θ·έματά 

των Εν σχέσει πρΟς τΟ Βυζάντιον καl τοιουτοτρόπως va ρίψουν φώς καl εlς 
τΟ ιδικόν τω~· πεδίον έρευνών καl Επl τi)ς τύχης τiις 'Ανατολικfjς ΑUτοκρα~ 

τορίας. Τοιούτον είναι τΟ ύπΟ κρίσιν Εργον του Πολωνοϋ κλασσι-κού φιλολό

γου A1exander 'Γuryn, γνωστοτάτου εlς τοUς Επιστήμονας τfις cΕλλάδος, 

δστις ανέλαβε νr) μελεηlση τi}ν χειρόγραφον παράδοσιν ΕνΟς βελτιωμένου κει

μένου "Ελλήνων τραγικών ποιητ{Ον. "Η μrλέτη το-υ περί τού Αίσχύλου Εξε

δόθη το 1943 (1Ίιe Jl!lanιιscΓipt T1·aditio11 of tlιe Tτagedies ο( Aeschylus. 
Pol'islι fπstitιιle 8cι·ies. Νο 2. Ne\v Yσrk City, 1943). Τώρα 1χσμεν τiιν 

μελέτην δια τΟν Σοφοχλέα καl την ί1πόσχεσιν δτι ή μελέτη δια τΟν Ευριπί

δη {}ι\ δημοσιευΏfi μετ' ou πολύ. 
Ό Ί'uryn Εργrίζεται μΕ μα{tηματικllν &κρlβειαν καl &φοσίωσιν εlς τ&ς 

λεπτομερείας, πράγμα τΟ δποίον κcί.μνει τΟ βιβλίον του πολύτιμον καl δια 

τα Επl μέρους συμπεράσματα καl δια την μεΗοδολογίαν του. Είς τΟ πρώτον 

κεφάλαιον συνοψίζει τα συμπεράσματα τών παλαιοτέρων του έρευν(ί'Jν τών 

σχετικών μΕ τi]ν f.:κδοσιν τού Μανουiιλ Μοσχοπούλου («Tl1e Sopl1ocles Re
cension of Manue] Mosc!ωpoulos>>, Tτωιsactions of tlιe Anιerican Phi
lological Associatioιι LXXX (1949), pp. 94- 173 ; <<Ί'he Ιnanuscripts 

of Sophoc!es>>, 1'Γaditio Π (1944), pp. 1- 41). Ό Βυζα"τι"ος φιλόλογος 
Εξέδωκε τρία δράμιιτα, Αίαντα, ~Ιiλέκτραγ, Οίδ. ΤύραJινον, περl τΟ 1290, 
μετα πρωτοτύπων σχολίων (τΟ: όποία Εχουν τ1lν χαρακτηριστικfιν ιΧρχην οί

κείως) χαl μετιΧ διορι1-ώσεών τινων, Ο σκοπΟς τG:ιν Οποίων είναι νΟ: προσαρ

μοσ-θfj τΟ κείμενον πρΟς τοUς κανόνας τού lαμβικοϋ τριμέτρου. 'Έπειτα &πΟ 

ηlν Εκδοσιν αυτηv ήκολού{}ησεν η τοίΊ Θωμά Μαγίστρου, κατα τΥιν τελευταίαν 

δεκαετίαν του ΙΓ' αίώνος. CH Εργασία τού Θωμά συνίσταται εις σχόλια εLς 
τΟν Αίαντα 1 ~Ηλέκτραν, Οίδ. Τύραννον καl ~Αντιγόνη" (μετ<l της χαρακτη

ριστικfίς dρχiiς ljγovv πειραfJi}ναι), καl είς Εκτενείς παραφράσεις του κειμένου. 

OL κριτικοί του νεωτερισμοl είναι, ώς Επl τΟ πλείστον, dτυχείς. "Ο 'l'.ur:γn 

Επιχειρεί ν' &ποδείξη δτι ό Θωμάς εξέδωκε καl τα τρία ύπόλοιπα δράματα. 

Διό: τΟν Οlδ. Επl Κολωv(p χρησιμσrωιεί είς dπόδειξιν τΟν τίτλοv εl.ς τΟν 

κώδικα Paris Ancien fonds grec 2711, fol. 148ν <<'Υπόθεσις τοϋ έπl Κο· 
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λωνψ Οίδίποδος· διωρ{}ώ{tη δΕ καl αϋτη παριi τοϋ aύτοίι μαγίστρου>>. Δια 
τα υπόλοιπα. δύο εργα ή μόνη &πόδειξις, είναι Οτι <<τΟ Εμμετρον ύπόμνημα 
είς τα Εργα αUτα δΕν εύνοεί &λλαγάς, τΟ δΕ πεζόν, έπειδΥι εlναι βραχύ, δεν 
παρέχει εtκαιρίας δι<'< παρεμβολuς» (σελ. 33). Δεν φαίνεται βεβαίως δτι τα δύο 
αύτα f:ργα fιγνοή&ησαν ύπΟ τοϋ Θωμά, 'ίσως δΕ νCχ εύρεΗiί σαφής τις Ενδειξις 
δια -ι·Cι ένισχύστι τΟ δρ&Ον συμπέρασμα τοϋ Turyn. 'Άλλη &πόδειξις τfίς παρα· 
τηρητικότητος τοϋ Turyn εύρίσκεται είς τi)ν ύπό-&εσι ν Οτι ύπf)ρχον δύο σχέ
δια τfϊς Εκδόσεως τού Θωμά, Εν παλαιότερον μετfι μικροϋ &ρι&μού παρεμβο
λών, σφζόμενον μόνον είς τΟν κώδικα Vat. Gτ. 1333, καΙ Εν μεταγενέστερον 
μετa περισσοτέρΟ>ν παρεμβολών (σελ. 37). 

"Ε πει τα &π Ο τΟν Θωμά ν Μ,άγιστον άκολου&εί η- Εκδοσις τού Δημητρίου 
Τρικλινίου, Όστις εlναι 'ίσως ό πλέον Ενδιαφέρων καl πρωτότυπος Εκ τών 
τριιΟν Βυζαντινών φιλολόγων, διότι μόνον αύτΟς Εμελέ-τησεν είδικώτερον τα 
λuρικα μέλη τών ~Αττικών τραγφδιών. ''Αν καl Ολίγοι Εκ τών νεωπρισμών 
του έγένοντο δεκτοί, α\ιτΟς Εδημιούργησε τQ.ς βάσεις δια τfιν άνάλυσιν τών 
στροφ{όν, Ίlτις Εγένετο τΟ πρότυπον τiiς editioπis priπcizJis τοϋ Turnebus 
καl τών U.λλων Εκδόσεων μέχρι τοϋ Brunk. 'Ο Τρικλίνιος εχει μετρικ(i σχό
λια, είδικΟ: σχόλια Ε.ρμηνεύοντα ζηηlματα κριτικfις τοϋ κειμένου, καl μακρQς 
σημειώσεις ποικίλου χαρακτήρος, τΟ:ς όποίας καλεί Σχ1]ματα. 

Προ·ίΟν τΥις έργασίας τοίJ Turyn εlναι Οτι οίiτος κατώρ{}ωσε νό: λύση τΟ 
πρόβλημα των πηγών τών σχολίων τοϋ Turnebus, τα όποία περιέχονται είς 

. το\Jς κώδικας Paris 2711 καl Can1bridge Dd. ΧΙ. 70. • 
ΤΟ δεύτερον τμΥjμα τ'fίς μελέτης τοϋ Turyn πραγματεύεται διU το~·ς codi

ces vetustiores. 'Υ πfiρχεν άρχικώς εν &ντίγραφον τών Ε.πτΟ: δραμάτων τοϋ 
Σοφοκλέους μετΟ: σχολίων, τΟ Οποίον εφ&ασε μέχρι τών μεσαιωνικών χρόνων. 
~Εξ αUτοϋ προέρχονται Ολοι οί μεσαιωνικοl κώδικες. Τοϋτον ό Turyn Ονο
μάζει ω καl συμπεραίνει Οτι έγράφη κατι:Χ τΟν Θ' /Ι' αίώνα, πι&ανώς είς μικρο
γράμματον γραφfιν (άποκλείων οίiτος άσφαλώς τΥιν &ρχi)ν τοϋ Θ' αίώνος, δτε 
η γραφfι αϋτη fιτο άκόμη &συνή{}ης). 'Εξ αVτοϋ προέρχονται δύο οίκογένειαι 
λ καl ρ. ·ο γραφικΟς χαρακτfιρ καl η μνεία μιdς &νωνύμου Ίταλικtϊς μονiiς 
είς Ε να &πΟ τοUς κώδικας της οίκογενείας ρ άποδεικνύει Οτι 11 οίκογένεια αϋτη 
προέρχεται άπΩ την κάτω 'Ιταλίαν. Τοιουτοτρόπως ό Ί.'uryn ύποστηρίζει τilν 
ίJπαρξιν μιάς δυτικiiς παραδόσεως τού κειμένου τοϋ Σοφοκλέους. ΆπΟ τfιν 
παράδοσιν ρ φαίνεται Οτι εlχε χρησιμοποιη&η Επίσης καl ή Σούδα. 'Ακολού
{}~ς ερχεται μία όμCις κωδίκων τοUς όποίους ό Turyn Ονομάζει deterioι·es. 
Ουτοι συνδέονται πρΟς την παλαιοτέραν παράδοσιν, άλλU εlναι τόσον δ:τελοϋς 
χαρακτΥjρος ωστε νU. διαφέρουν καl &πΟ τσUς υeteres καl άπΟ τf)ν ΒυζαντινΥιν 
παράδοσιν. 'Επίσης ύπάρχει καl άλλη μία όμάς, τα μέλη τiiς όποίας είναι 
αlιτοτελii δημιουργήματα μεταγενεστέρων Βυζαντινών σχολιαστών, ουδεμίαν 
ώρισμένην παράδοσιν &κολουΗούντα. Τελικώς ό TutΎn κατορ&ώνει νδ. διαχω· 
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ρ ίση τας γραφc'tς όμάδος κωδίκων τας όποίας Ονομάζει π καl τδς &εωρεί ιlις 
άνευ σημασίας, Επειδή δΕν άντιπροσωπεύοuν ούδεμίαν "Παράδοσιν. Οί κώδικες 
αi!τοί, Paris 2712, Venice 467 καl Vienna pl1il. 48(βάσις τiiς ~κδόσεως τοίi 
Aldus), είναι μεταγενέστεροι τοϋ Τρικλιvίου. Παραδόξως o'L κώδικες αύτοl 
έχρησιμοποιή3ησαν ύπΟ πολλών μέχρι τοϋδε Εκδοτών, o'L όποίοι δΕν άντελΊ1-
φ(Jησαν τΟν χαρακτfιρά των. ·ο Turyn τελειώνει την μελέτη ν του Εξετάζων 
μερικοUς &πομεμονωμένους κώδικας &ς καl αλλους τινΟ:ς o'L όποίοι εlναι άντί· 
γραφα Εντύπων Εκδόσεων. τα συμπεράσματά του συνοψίζονται είς τΥιν σελίδα 
202 ύπο τ/jν μορφην συμβουλiiς προς τον μέλλοηα έκδότηv τοίi Σ"οφοκλέους : 
καδ' {\ν, α) τι} χειρόγραφα Laur. 32, 9, Leiden Bibl. Publ. Gr"'c. 60Α, 
Florence, I"aur. Conventi Soppressi 152. Paris Supplement grec 109, 
Modena a. Τ. 9. 4, καl Yat. Gr. 2291, είναι i!εμελιώδους σημασίας, β') 
πρέπει ν' άποκλεισ-&ίi fι Επίδρασις τοϋ π, καl γ') δρ-&ώς νΟ: έκτιμη{}fι ή βυ~ 
ζαντινfι παράδοσις. 

·ο Turyn προσέφερε ύψίστης σημασίας συμβολi}ν εLς τfιν μελέτην τοϋ 
Σοφοκλέους διΔ τf\ς ταξινομ1lσεως τών κωδίκων τiϊς παραδόσεως. 'Άν καl ό 
τίτλος τοϋ βιβλίου είναι ή χειρόγραφος παράδοσις, 'ίσως {}0: Επρεπε ,α Εξετα
σ'θ·ιϊ καl η άξία τών παπύρων δια τllν &ποκατάστασιν τοϋ κειμένου, Εκ παραλ
λllλου πρΟς nlν χρησιμο:τοίησιν φράσεων τοϋ ~οφοκλfους ύπΟ των συγγρα
φέων τών Ελληνιστικών καl βυζαντιν/Ον χρόνων. 'Η Εξέτασις &μφοτfρων 
τούτων τώv κλάδων τf]ς παραδόσεων ι9-ι1 συνέβαλλεν είς την καλυτέραν έπεξερ
γασίαν τοϋ κειμένου, τοϋrο δμως ο{Ι"δόλως μειc.δνει τfιν άξίαν τfις λαμπράς 
έργασ(ας τοϋ διακεκριμένου Πολωνοϋ φιλολόγου, 11τις άποτελεί ύπόδειγμα 
καl Επίτευγμα, τιμών τΟν συγγραφέα. 

GEORGE L. KOSTAS 

------

Dωnbartoπ Oαl's Papers, Nuιnbeι· Six, 251 pp., ΗαΨυατd Uniυeι·sity 
P·ι·ess, Canιbridge, Mαss. 1951. 

'Η πλουσία είς έμφάνισιν καl ϋλην νέα Εκδοσις τοϋ ίνστιτούτου Dunι
barton Oaks τού πανεπιστημίου Harνard, δ Εκτος κατΟ. σειρUν τόμος τοϋ 
Dumbarton Oaks Papers, Οφείλεται είς τήν προσεκτικfιν Εργασίαν όμάδος 
Εκλεκτών βυζαντινολόγων εύρισκομένων &ς Επ'ί τΟ πλείστον είς τfιν ΟlJα
σιγκτώνα. eH ποικιλία των {}εμάτων τών &φορώντων εLς τήν ίστορίαν, 
&ρχαιολογίαν, -&ρησκείαν καl τέχνην τοϊi Βυζαντίου, είναι Εξαιρετικώς εύχά
ριστος διότι συνεχίζει τfιν παράδοσιν τι:ϊ:ιν πέντε προηγουμένων τευχών τΥjς 
πραγματικώς &ξιεπαίνου αUτΥiς σειράς. 
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~ο τόμος αύτΟς περιλαμβάνFι έπτα μελέτας έπl διαφόρων λίαν Ενδια

φερόντων fl-εμάτων' αί δύο πρίΟται ανήκουν είς- τΟν κα{}ηγηη)ν VasilίeY. 

~ο κορυφαίος βυζαντινολόγος εlς την πρώτην του μονογραφίαν Ηίγει τΟ 

προσφιλές του Η-έμα περl τfiς ίστοριχότητος τfίς δευτέρας ρωσσικfjς έπι{}έ

σεως κατcl τfiς Κωνσταντινουπόλεως τΟ 907. Περιγράφει τα κείμενα τών 

ρωσσικc'i>ν χρονικών καΙ. Εξακολου&εί με τUς ίστορικUς μαρτυρίας περl τliς 

Επι{Μσεως τοϋ ρώσσου πρίγκηπας Oleg·. ΜεταξiJ U.λλων μάς πληροφορεί δτι 

τΟ ρωσσικΟν χρονικΟν τΟ λεγόμενον τοϋ Νέστορος αναφέρει έκστρατείαν τοϋ 

lσχυροίi ηγεμόνας ~ΟλΕ:γ κατ<l τΥjς Κωνσrαvτι νουπόλεως τΟ 907, &λλιl τΟ 

γεγονΟς τούτο ε!ναι Ciγνωστον εLς τους βυζαvτινοiις συγγραφείς. Δι" αUτΟ 

πολλοl ίστορικοί, δπως π.χ., οί S. Runcίman, Η. Gn§goίre καl Μ. 

I-tevchenco, {}εωροϋν ηlν Εκστρατείαν ταύτην μυ{tικήν, Ενι$ &ντι1tέτως o'l. 

Ostrogorsky καl Κ. 'Άμαντος ίσχuρίζονται δτι εlναι πρuγματική. Γνωσταl 
είναι Εξ Ciλλου αί τρείς ό:λλαι έπιΗέσεις τών ρώσσων τΩ 860, 941 καl 1043, 
διότι ύπάρχουv &ρκεταl πληροφορίαι εΊς τα κείμενα τών 'ιστορικών τοϋ 

Βυζαντίου άJς καl τών ~Αράβων καl Λατίνων. ~Αμφιβόλου σημασίας είναι 

η νέα πηγή, ή διιΧ πρώτην φορδ.ν χρησιμοποιη{}είσα, τοϋ Ciραβος Masιιdi, 

δ Οποίος άναφfρει τΟ Ονομα A1awandi ώς βασιλfως τών ΡόJσσων. Ό Vasi
Iiev σχετίζει τΟ δνομα τούτο μΕ τΟν 01eg. ~ο σεβαστΟς κα13ηγηηlς μι'Χς δίδει 

δλην ηΊν σχετικΥιv βιβλιοyραφίαν τiιν &.φοριΟσαν ε'iς τCι.ς έκστρατείας ταύτας 

και τιiς πηγάς των, ϊνα &:τοδείξη τtΊv"πραγματιχότητα τfiς δευτέρας &μφιβαλ

λομέvης ΕπιΗέσεως Εναντίον τfις Κωνσταντινουπόλεως. 'Επίσης Εξετάζει την 

σημΓισίαν τ)iς λέξεως «δρομίται>> ώς βοήΗημα πρΟς ύποσηlριξιν τοϋ 'iσχυρι

σμοϋ τοL'. Συμφf!1νως πρΟς τrι ύπάρχοντα στοιχεία δuνάμε{}α νΟ: ε'ίπωμεν δrι 

πράγματι Εγινε μία μιχρCt Εκστρατεία τοϋ 01eg· τΟ 907, άλλc1 αϋτη ώς μη 

σημαντικ1Ί περιεφρονήΗ·η ύπΟ τών Ί.στορικών τσϋ Βυζαντίου διότι ΕπιΊ9·έσεις 

του ε'ίδους αUτοϋ Εyίνοντο συχνότατα Εκ μέρους ούχl μόνον τών ΡάJσσων άλλα 

καl των Ciλλων πολυαρί{}-μων κnl έχ&ρικών τiiς αυτοκρατορίας γειτόνων. 

ΕΊς τΟ δεύτερον άρ&ρον του δ κα&ηγητf}ς Vasilieν Εξετάζει τUς σχέσεις 

τοu Γάλλου βασιλέως Hug\1 Capet μe το Βυζrivτιον. Εtς τiJv μελέτην ταύ

την περιγράφει τΤ1ν Επιστολ1ιν τού Γά1.λου εlς τοVς Βασίλειον Β' χαl Κων

σταντίνον Η' ε'iς τf}ν Οποίαν ζητεί πριγχίπισσαν Βυζαντίου cΟς νύμφη ν δια 

τΟν υ'Ι.όν του Ροβέρτον. <Ο Vasiliev νομίζει δτι μΕ τΎιv φράσιν filia sancti 
inιperii, {}uγάτηρ τiiς ίερdς αύτοκραωρίας, έννοεί δ Γάλλος βασιλεVς Οχι 

άπλώς μίαν Οποιανδήποτε πριγκίπισσαχ, &λλα στενωτάτην συγyενfi, &ς π.χ., 

άδελφfιν ε'ίτε {}υyατέρα τοϋ δυναστεύοντας. ~Εξακολουθ·ών πFραιτέρω άποδει

κνύει δτι 1"1 fιμιμυ&ώδης τ)iς Δύσεως βυζαντlς πριγκίπισσα Liutgard δΕν 

εlναι itυγάτηρ τοϋ Ρωμανού Β' χαl άδελφ1Ί τfjς Θεοφανοϋς καl 'Άννας. 

<Ο διακεκριμένος Ί.στοριχΟς F. Dνornίk dσχολείται μΕ τι':ιν ρόλον τι~Jν 

Βυζαντινίδν aυτοκρατόρων εlς τΔς οlκουμενικd.ς συνόδους καl Εξετάζει τΟ 
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δύσκο.λον πρόβλημα tών σχέσεων Έκκλησίας καl κράτους. Ή μελέτη τ~υ Εδ6J 
περl του σπουδαίου τούτου &έματος είναι εlδος εlσαγωγfiς ένΟς βιβλίου τΟ 
όποίον πρόκειται προσεχώς να έχδώση. ΜεταξV U.λ'Λων πηγών &ναφέρει δ 
Dvornik τιiς ΕπιστολCtς Κυπριανού τοϋ Καρχηδονίου δ Οποίος περιγρά
φει τΟν τρόπον της Ενάρξεως τών πρόJtων τοπικών συνόδων, καl παρατηρεί 
Οτι αί σύνοδοι Εβασίζοντο έπl τοϋ συστήματος τϊlς πολιτικfjς συγκλ1lτου τfjς 
Ρώμης. Προσ&έτει Οτι δ α\Jτοχράτωρ ουδέποτε είχε τΟ δικαίωμα τr}ς ψ1lφου, 
οϋτε ε[ς ηΊν σύγχλητον, οϋτε δΕ καl εlς την Σύvοδον τiiς Νικαίας. 'Απο
κρούει την γνώμην Οτι οί Επίσκοποι 1Ίσαν Οργανα, έκούσια καl μ1l, τών 
αUτοχραrόρων. ~Η &ναλογία τών Ί.ερών συνόδων μf: nlν ρωμα"ίκΎιν σύγκλη
τον λύει πολλιις έχ τών πολυαρίitμων δυσκολιών τοϋ σπουδαίου τούτου 19έμα
τος, τΥjς σχέσεως δηλαδΥι τών aυτοκρατόρων καl Επισκόπων. Προσ-θ-έτει τέ/,ος 
δτι οί αUτοχράτορες καl o'l. πάπαι καL Επίσκοποι Εκάλουν τc1ς συνόδους. 

Ό καΗηγητ1lς Α. σι·abar, γνώστης τiiς χρισηανικfiς καl βυζαντινiiς 
&ρχαιολοyίας, περιγράφει εlς έκτενfi μελέτην τα άνευρεl}έντα ε,. Μυρσίνη τlϊς 
Κιλικίας βυζαντινα αντικείμενα, μεταφερΗέντα ε[ς Ρωσσίαν, τό πρώτον δΕ 
δημοσιευ{}έντα ύιτΟ του Ν. ςondacov. 'Ασχολείται εlδικώς μΕ τΟ nιedallion 
τΟ Οποίον Εζετάζει λεπτομερώς, καl κατα/,ήγει t·ϊς τΟ συμπέρασμα Οτι πρά
γματι F.:χρησιμοποιεLτο τοϋτο &ς είδος φυλαχτού, δτι Επίσης άν1lκει εις ηlν 
έποχην τοϋ 'Ίουστίνου Β', καl Οτι ό &πεικονιζόμενος Εν αύτψ είναι δ Κων
σταντLνος δ Μέγας. Ά ναφέρει τιi χωνσταντινdτα ώς δείγματα πρΟς σύγκρι

σιν. ΤΟ Ενδιαφέρον ό:ρ{}ρον τοϋ χ. Grabar συνοδεύεται μΕ εiκόνας τοϋ 
{}ησαuροϋ τούτου τfjς Κιλικίας. 

ΕLς ϋ.λλο Clρ{)·ρον δ κα&ηγητης G. Dovney, γνωστΌς Ί.στορικΟς καl 
άρχαιολόγος τών πρώτων χριστιανικών χαl βυζαντινιί:ιν χρόνων, Εξετάζει εl.ς 
μίαν πλήρη καl f.νδιαφέρουσαν μελέτην τΟ ζήτημα τfjς χρονολογίας τijς κτί
σεως τfiς Εκκλησίας τών Άyίων Άποστόλων Εν Κωvσταντινουπό/,ει, καl απο

δεικνύει πειστικώς δτι τΟ Υ.τήριον Φκοδομ1lιΊη of,χl Επl Κωνσταντίνου &λλα 
Επl Κωνσταντίου. 'Εξετάζει λεπτομερfJJς δλας τUς πηγ<iς καl δίδει έκτενfi 
βιβλιογραφίαν. Ό κ. Dovney προωΩετ έπίσης το πρόβλημα τiiς γνησιότη
τας τοϋ βίου του Κωνσταντίνου ύπΟ του Εύσεβίου 11 μCΧλλον τοϋ ψευδο- ΚU
σεβίου, καl άποδεικνύει Οτι δ βίος αυτΟς δ Οποίος Επιστεύετο δτι είναι 8ργον 
τοϋ ΕUσεβίου, ύπέστη σημαντικας &λλαγΟ:ς καl προσ&ήκας ύπΟ μεταγενεστέ
ρων ίστοριχών. Συμφω·νεί δηλαδη μΕ την γνώμην τοϋ Η. Gregoire περl 
τούτου. 

Ό κα{)ηγητfις Μ. Άνάστος &ίγει τΟ ζ1lτημcι. τοϋ άτρέπτου τοϋ Χριστοϋ, 
ϊνα Εξετάση τΎιν τοϋ Ίουσηνιανου κατηγορίαν κατα του Θεοδώρου τf]ς 
Μοψουεστίας. Άσχολείται διΟ: μακρών μΕ nlν Εννοιαν τών &ρησχευτικων 
δρωv τρυττός, ΓJ.τρεπτος καl αναλλοίωτος, καl Εξαχολουitεί μΕ τfιν περιγραφ1lν 
τfίς Επικρίσεως rοϋ αύtοκράτορος καl την Εξέτασιν τfjς Χριστολοyίας τοϋ άσε-
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΊΊΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ ""ΕτΙ.?~ ΚΒ' 
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βοiiς Θεοδώρου Επl τU βάσει νέων πηγών. Γενικώς ύποστηρίζει την γνώμην 

τijς δικαιοσύνης τών ίδεών τοϋ αlιτοκράτορος, άποκρούει δ€ τ&ς &.πόψεις τοϋ 

R. Devreese δ όποίος Ισχυρίζεται Οτι ό Θεόδωρος ήτο ~Ορ-&όδοξος καl ούχl 
αίρετικός. 

CH τελευταία μελέτη &σχολείται μΕ τα μωσαϊ.κι:Χ τοϋ ψηφιδωτού δαπέ

δου τοίί ναοίί τοίί άνευρε-θέντος Εν Ν ικσπόλει niς Ή πείρου. Ό συγγραφευς 

Ε. Kitzinger μdς πληροφορεί δτι ή μελέτη αϋτη είναι τΟ πρώτον μέρος σει
ράς τριών Ciρ-&ρων περl τών μωσα"ίκών τών παλαιοχριστια.νικ{ίJν βασιλικών 
τοϋ πρώτου ήμίσεος τiiς βασιλε(ας τού Ίουστινιανού. 

HARRY HIONIDES 

Η α η s- G e ο r g Β e c lc, Tlιeodω·os MetocMtes, Die Krise des byzan
tinisclιen vJ!eltbildes iη~ 14. Jalιι·lιundeι·t, Muncheιι 1952, 8ο, 
σ. 1-149. 

"Η ερευνα τοίi βυζαντινοϋ πολιτισμού, καl lδίg εις ο, τι &φορg εις τΟν 
τομέα τοϋ πνεύματος, Εχει τύχει μέχρι σήμερον τΥlς προσοχής πολλών Ερευνη· 

τών καl &ξιόλογα εlναι τα μέχρι τούδε πορίσματα. Άπομένουν δμως &ρκετα 
άκόμη νιi γίνουν μέχρις Οτου καταστiϊ Εφικηl 11 μεγάλη προσδοκωμένη περl 
βυζαντινού πολιτισμού κα! σκέψεως σύν&εσις. Συμβολi] εl.ς τΟν πρΟς Επίτευ· 

ξι ν εUρυν τούτον σκοπΟν τΥjς Βυζαντινολογίας ε'ίναι ή dνd χείρας μελέτη τοϋ 
Hans·Georκ Beck, Ύ}τις είδι>υiηερον &νήκει εlς τfιν σειρCtν τών Εργασιών 
Εκείνων, α't όποίαι κατα τους τελευταίους χρόνους άvτικείμενον είχον η)ν 

Ερευναν τών πνευματικών καl πολιτιστικών ζυμώσεων εlς τΟ Βυζάντιον κατα , 
τοUς χρόνους τών Παλαιολόγων. CO καl δι" Cί.λλων παρεμφερούς περιεχομένου 
Εργασιών γνωστΟς συγγραφεUς &ναζητεί καl Εκϋέτει εlς την Επί ύφηγεσίg εlς 
ri}ν Φιλοσοφικ1)v Σχολfιν τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου ύποβληftείσαν 
άνιi χείρας μελέτην, σειρdν dλληλοσυγκρουομένων Εκδηλώσεων καl Εμφανί
σεων τοϋ βυζαντινοϋ βίου, Οπως α.Οται προβάλλουν δια μέσου τοίi Εργου γνω

στοϋ συγγραφέως καl πολιτικού άνδρΟς τοϋ Βυζαντίου, τοϋ Θεοδώρου Μετο

χ(του (1263- 1332), &λλr) καl aλλων έχπροσώπωv τoii πνεύματος. 

Ό μελετηη)ς τiϊς Ίστορίας τού βυζαντινού κράτους εύρίσκεται συχν('ι. 
Ενά)πιον ότΕ μΕ:ν &κάμπτοu δογματισμού, δτΕ δΕ μυστικισμού καl κατανύξεως' 
δΕν προφ{}άνει να διαπιστώστ~ γνωρίσματα γ.ηρασμένου κράτους καl Εκπλήσ
σεται &ντιμετωπίζων &κατάβλητον δύναμιν &ντιστάσεως εναντίον Εχ{}ρών Εξ 

Ολων τών πλευρών Εμφανιζομένων· παραπλεύρως είς &ν-θ·ρώπινον τύπον 
παρακμfiς &ναπηδg πλfi-&ος δυναμικών δν-θρώπων, οί Οποίοι κα{}ορίζουν τΟν 

Βιβλιοκρισία 307 

ροϋν τf1ς ίστορίας. Αί άντιitέσεις αVταl τοϋ βυζαντινού βίου Επέσυραν τi]ν 
προσοΧ1'ιν τού συγγραφέως. TCtς Επ~ α\Jτών σκέψεις του ύπάγει ύπΟ βασικάς 

τινας &ρχU.ς μΕ τi)ν έλπίδα Οτι οϋτω -&α συμβάλη εΊς η)ν dπόκτησιν κλειδΟς 

π;ρΟς .κατανόησιν της ύφiις τοϋ βυζαντινοϋ κόσμου. 
Ό συγγραφεύς, &ντλών πληροφορίας &πΟ τΟ Εργον αύτοϋ του Θ. Μετο

χίτου, άλλU. καl τών συγχρόνων του συγγραφέων Παχυμέρη, Νικηφ. Γρη

γορά καl Ίω. Καντακουζηνού, βιογραφεί Εκείνον εΊς τΟ πρώτον κεφάλαιον 

(σ. 1- 25) τού βιβλίου του. Ο~τω προστί&εται ε1ς τi}ν gως τώρα περιωρι
σμέvην περl τoii β(ου Θ. Μετοχίτου βιβλιογραφίαν aξιόλογος συμβολ1]. Ή 

φιλολογικf) καi πολιτικfι δράσις τούτου dναπτύσσεται έν Εκτάσει. Ό Μετοχί

της, μετα ηlν Εγκύκλιον παιδείαν, έπεδόΗη εlς τΥιν μελέτην της ρητορικiϊς καl 

τfις φιλοσοφίας, δπως τούτο εύρέως συνέβαινε κατα τους χρόνους έκείνους, 

&λλα καl τf)ς &στρονομίας. Ένωρlς αΊ φιλολογικαl Εργασίαι του Επέσυραν 

τiιν προσοχi]ν του αUτοκράτορος Άνδρονίκου Β' καi Υινοιξαν είς αύτΟν η)ν 

όδΟν πρΟς τf}ν πολιτικήν. Ή έκτίμηοις Εκείνου κατέλεξε τΟν Τhtlετοχίτην εlς 

τΟν στενΟν κύκλον τών συμβούλων τού αUτοκράτορος. Έτιμή-θ·η δι δ. τών dξιω

μάτων τοϋ <<λογοftέτου τών οlκειακών» η, κατ~ Clλλους, «τών άγελών», τού 

«μεσάζοντος» καl τοϋ <<μεγάλου λογο-&έτου>>. ~ο Μ. κατέχει εΊς τfιν ίστορίαν 

τοϋ Βυζαντίου έξέχουσαν ftέσι ν τόσον ώς αν-θρωπος τού πνεύματος Ο σον 

καl ώς δημόσιος &νήρ. Άντιχ:ειμενικΟς σχοπΟς τοίi συγγραφέως δΕν εlναι 

1Ί πολιτικi] η καl η φιλολογικΊΊ δραστηριότης τοϋ Μετοχίτου, dλλ" 11 
πνευματικ1) αύτοίi εΊκών, η προσωπικότης αUτοϋ ώς διανοουμένου τοϋ και

ροϋ του. Και πράγματι 1Ί &νάλυσις τών άπόψεων καl πεποι-&ήσεων αUτσϋ 

(1ποτελοϋv τΟ περιεχόμενον τών Εν συνεχείg κεφαλαίων τού βιβλίου τοϋ 

Η. Beck. 
Ό συγγρ. εiς το δεύτερον κεφάλαιον (σ. 26- 49) Ιξετάζει τaς περl itεω

ρητικοίi βίου &ντιλήψεις τού Μετοχίτου εLς δ,τι &φορfϊ εlς τi}ν ο\Jσίαν, τiιν 

άξίαν καl τΟ ΕφικτΟν αϋτού. Κατd τΟν Μετοχίτην τΟ πλείστον τών &νftρώ

πων ρέπει δλιγιδτερον πρΟς τΟν {}εωρητικΟν βίον και περισσότερον πρΟς <<τδ. 

πράγματα>>, τΟν πολιτικΟν καl πρακτικΟν βίον. ΕLς τi)ν πρώτην περίπτωσιν 

Ενδιάθετος όρμή, εLς τi)v δευτέραν φιλοδοξία, προσπάi}εια Επικρατήσεως Επl 

τών σuνανitρώπων, κατάκτησις δόξης &ποτελούν τα κίνητρα. το πλΥι-θος προσέ

χει μόνον η)ν έπιτυχ'ίαν, &διαφοροίiν διc1 τα χρησιμοποιη{}έντα μέσα. CH 
διαρκfις εϋτυχία κατα Μετοχίτην δΕν Ενυπάρχει εlς <<τδ. πράγματα>>, &λλ~ εlς 

τΟν «-&εωρητικΟν βίον>> εtς τfιν «&πραγμοσύνην». Περιεχόμενον εtς τiιν 

ζωi)ν δίδει δχι τΟ &ποτολμάν καl τΟ διακυβεύειν, &λλ" ή &διατάρακτος 1Ίρε

μία ΕνΟς έλευ{tέρου ό'ντος, τΟ «ίδιοπραγείν», έν συνδυασμq) μΕ τfιν ζήτησιν 

τfiς γνώσεως. Είς τας άντιλήψεις του αUτδ.ς ό Μετοχίτης Επηρεάζεται Οχι 

μόνον &πΟ τ(J. διδάγματα τf)ς i}ρησχείας, άλλU. καl τΥjς dρχαίας έλληνικfjς φιλο

σοφίας.c'Ο-&εν διόλου ΕκπληκτικΟν τΟ Οτι ό Μετοχίτης Εκλεισε τΟν βίον είς τiιν 



308 Γεωργίου ~Κόλια 

ύπ" αUτοiί &vεγερθείσαν μον1)ν τfiς Χώρας 00ς μοναχΟς ύπΟ τΟ χαρακτηριστι· 
κΟν Ονομα Θεόληπτος. 

cO κόσμος τώv Έπι γόνων καl της δευτέρας σοφιστικfjς περιόδου αLσ-&ά
νεται στενΟν δεσμΟν μf η)ν κλασσικι)ν περίοδον τfiς Ελληνικfiς γραμματείας. 

Είναι ό κληρονόμος καl συνεχιση)ς αύτilς. ΤΟ αUτΟ συναίσitημα, τΟ τfiς κλη· 
ρονομίας, κατέχει καl τΟ Βυζάντιον. <Η χλασσικ1) παράδοσις εlς τΟ Βυζάν

τιον είναι τΟ tlέμα τοϋ τρίτου κεφαλαίου (σ. 50 -75}, τΟ Οποίον φέρει τΟν 
χαρακτηριστικΟν τίτλον <<Κληρονόμοι», ιωl η Εναντι αUτοϊi Ηέσις rοίΊ Θ. Με
τοχίτου. ςΗ μίμησις εlς Οτι &φορg είς τiιv μορφήν, τΟ περιεχόμενον, τα {tέ· 

ματα εlναι τΟ γνώρισμα τfjς βυζαντινfiς γραμματείας,Οπερ δfν &πουσιάζει &πΟ 

τΟ Εργον καl τοίί Μετοχίτου, χωρlς Ομως τούτο να σημαίνη καl ελλειψιν προ~ 
σωπικοϋ χαρακτii.ρος. 

Οί Βυζαντινοl δΕν έπαίgονται μόνον δια τi']ν φιλολογιχi]ν κληρονομίαν 
των, &λλGι καl διδ. την κω~όλου πολιτιστι.χ}]ν καl πολιτικήν, μάλιστα 1l τελευ
ταία εlναι Επιφορτισμένη μΕ τΥιv διασφάλισιν τiϊς πρώτης Είς τΟ έν συνεχείq. 

κεφάλαιον (σ. 76- 95) τΟ φέρον τΩν τίτλον <<ΤΟ βυζαντινΟν μονοπά)λιον>> δ 
συγγραφεVς πραγματεύεται τιlς περl πολιτιστικού, πολιτικοϋ καl αUτοχρατο

ριχοϊί μονοπωλίου αντιλήψεις τών Βυζαντινων, τ&ς έπ~ αύτίίJν άπαιηlσεις ntlv 
ίδίων, dις καl τΥιν Εναντι τούτων τοποΠέτησιν τοϋ Μετοχίτου. Ούτος, Εκπρό~ 
σωπος ΟJν τijς έποχijς του, Εμμένει ε!.ς τrlς Εκ παραδόσεως καl παλαι&ς περl 
Ρωμαίου αUτοκράτορος καl ρωμα·ίκiϊς αυτοκρατορίας Cιvτιλήψεις, δΕν διαφεύ~ 
γει δμως τι)ν προσοχΊlν του ή {Jλιβεριi πραγματικότης, χα-&' 1lν τΟ κράrος Υ)το 
σχεδΟv &νάμνησις παλαιών Ενδόξων ήμερων καl έχπεσόντος μεγαλείου, καl ό 
αυτοκράτωρ σκια τών παλαιών α1Jτοκρατότων. Δηλωτικη τών αίσ-θημάτων 
τοϋ Μετοχίτου είναι !"ι φράσις του : <<ο'ίχεται τα πλεlστα, προ()ήλως ο'ίχεται, 

καl δεδίττεται πλείν Ετι περι τοίi μέλλοντός>). Θρηνεί δΕ δι' δλα αlιτα ό .Με
τοχίτης. 

ΆναλΙJει εlς τΟ έπόμενον κεφάλαιον {σ. 96-114) ό συγγρ. τας περl 
tύχης, προνοίας καΙ είμαρμένης άντιλΊl'ψεις τοίi Μετοχίτου. Κατ" αUτΟν δ:στά
-&εια, &βεβαιότης καl Uμφιταλάντευσις χαρακτηρίζει nlν ζωιlν &τόμων, λαών 
καl κρατΟΟν. ΠρΟς άπόδειξιν τlϊς πεποι{}llσεώς του ταιJ.της ό Μετ. άνrλεί παρα
δείγματα rJ:πO τf]ν ίστορίαν, έλληνιχfιν κα.l ρωμα"ίχήν, ώρισμένα τι'Ον Οποίων 
κ α l παρ α{Ητε ι. 

ΕLς η) έν συνεχείg κεφriλαιον (σ. 115- 132) μΕ τίτλον <<Κατάρρευσις>> 
παρέχεται σύντομος Επισκόπησις τών σπουδαιοrέρων πνευματικών ρευμriτων 
καt προσωπιχοηlτων τών τελευταίων χρόνων τοίi Βυζαντίου. cH Επισκόπησις 
αϋτη κα&ιστQ. φανερόv, Οτι ή παλαιrl περl πνευματικlϊς χαl πολιτικiϊς κληρο· 
νομίας των Βυζαντινών πίστις είχε κλονισθ·η· ό κλονισμΟς μάλιστα οίίτος 
llρχισε διαφαινόμενος εLς τΟ Εργον αUroίi τούτου τοϋ Μετοχίτου. Καταλήγει 
δ" δ συγγραφεi.ις μΕ τιlν διατύπωσιν της άπόψεως, Οτι ιl έσωτερικη εlς τΟν 
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πνευμαηκΟν τομέα αϋτη κατάρρευσις προηγιlΊ9η τiiς ΕξωτεριχΥjς εlς τΟν πο/.ι
τιχογεωγραφιχΟν τομέα παρακμΥjς χαl πηόσεως. 

ΤΟ Εξόχως Ενδιαφέρον βιβλίον του κλείει δ Η. Beck μΕ τΟ κεφάλαιον <<ό 

βυζαντινΟς διχασμό;>>. Ένrαϋ-&α γίνεται λόγο; περl ώρισμένων Εκδηλώσεων 
τοίi βυ~αντινοϋ βίοι1, αί όnοίαι &ντιστρατεύονται nlς κλασσιχιστικιlς τάσεις, 

περl τών Οποίων ι::Uρl)ς Εγινε λόγος είς τU προηγούμενα κεφάλαια. Ίδιαιτέ

ρως γίνεται λόγος περl τf}ς rΊ:ντιΗέσεως εlς δ,τι rlφoρg nlv γλώσσαν xal την 
λογοτεχνίαν. Παραλλ11J.ως πρΟς ηlν γλώσσαν τών λογίων ύπάρχει καl ή 

γλώσσα τοίi πλ1l&ους, Οπως και τωρU. τ1lν άττιχίζουσαν λοyοτεχvίαν ύπάρχει 
και ή τfjς δημd)δους γλώσσης. 

Παρ' Ολας τU.ς fπl δευτερευόντων σημείων Επιφυλάξεις μας τΟ βιβλίον 
τοίi Hans-Georg Beck εlναι σπ9υhαιοrάτη συμβολ1l δια τ1Ίν γνώσιν τοϋ 
βίου τού βυζαντίου χατΟ: nlv μετU. τΟ 1300 περίοδον. Δίκαιος Ο-θ-εν ό Επαι· 
νος άv1lκει είς τΟν συγγραφέα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ 

Ε r π e s t lYI α ιπ b ο ιι Γ y, Istanbul touτistiqιιe. Ed·itioι" {ιYω9aise 
11ιi.se α jοιω· α fin 1110Γ8 J95f. 800 illustrafioιιs, plans, CaΓfes, des
Biιιs, υues panoΓa>niqtιes, etc. Galala-I.staιιbul, Cituτi BiΓadω·ler 
Ba.sinιevi, 1951, 680 σελiδες. 

Έν Κ ων σταντ ι νου πόλε ι Εδημοσιεύθ·η ύπΟ τοίi Ε. 1\ι[anιlJoury νέος ΊΌυ~ 

ριστικΟς 'ΌδηγΟς (Guide touristique), σχοπΟς τοίι Οποίου είναι, κατcΧ ηΊν 
δήλωσιν τοϊί συντάχτου του, να συμπλ-ηρό)ση ενα κενόν. «Κατd η}ν περίο

δον τών τελευταίων έτών, γράφει είς tl)v είσαγωγ1iν του {σελ. 3), fι 
ΊαταμποVλ εύρίσκετο εlς συνεχfj κίνησιJι (δηλαδ1) εlς συνεχij μεταμόρφω
σιν) καl εκτοτε έξακολουfJε'ί Jld εύρίσκεται εlς εν διηνεκl;ς γίγνεσ{}αι». 

Λόγφ τών δημοσιεύσεων, ηl:ιν σχετικών πρΟς τΥ}ν τοπογραφίαν, τfιν ίστο~ 

ρίαν καl ηlν τέχνην τΥiς Βυζαντινfiς Κωνσταντινουπόλεως, καl λόγφ tών 
Επl διαφόρων σημείων τΥjς πόλεως διενεργη-θΗσών &νασκαφών, τΥjς 'iδρύ~ 

σεως νέων μουσείων, τfiς οίκοδομήσεως νέων κτηρίων, τf)ς κατασκευiϊς νέων 

συγκοινωνιακcΟν Οδών, «έπέστη, :τcαρατηρεί 8 συντάκτης τοϊί ώς Ciνω ·οδη· 

γού, 'fj στιγμ1j, δπως προβώμεν εlς η}v fκδοσιν έργου άνταξίου τijς μεγάλης 
πόλεως» (σελ. 3). ΤΟ εργον τοϋτο άποτελεί τΟ άντικείμενον της 'κατωτέρω 
βιβλιοκρισίας. 

Περιεχ6μενα τοv Όδηγσv : Το /ν λόγφ ~ργον διαιρείται ε[ς δξ μέρη. 
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Το πρώτον (σελ. 4- 13) περιλαμβάνει τaς δια τοiJς περιηγητ.'<ς προο

ριζομένας άπαραιτήτους πληροφορίας. 

Το δεύτερον (σελ. 14- 149) παρέχει συγκεφαλαιωτικl)ν ~κi!εσιν σχετικl)ν 
πρΟς την γεωγραφίαν, τfιv γεωλογίαν, τCtς κλιματολογικ&ς συν&tlκας, τi}ν βιοω 

μηχανίαν καi το sμπόριον τi'jς Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 16- 31) με ~ξ χάρτας 
τf'jς Πόλεως, τοϋ Βοσπόρου καΙ. τών Πριγκηπονήσων. Ή Lστορικi] συγκεφα
λαίωσις (σελ. 31- 58) aρχομένη &πο τiϊς προβυζαντινi'jς περιόδου, 1\τοι aπο 

τfjς τρίτης π.Χ. χιλιετηρίδας, συνεχίζεται μέχρι τf}ς έποχfiς τfjς κα-Θιερώσεως 

τfις πόλεως ώς πρωτευούσης τiϊς Ρωμαϊκfις αυτοκρατορίας τfiς ~Ανατολfις 
καl έν συνεχείg τfiς ΒυζαντιvfΊς. "Ο συγγραφεUς &φηγείται Επειτα τU:ς μετα

πτcόσεις, δς Uπέστη τΟ Βυζάντιον, συνεπείg τfις ε!.σβολfiς τών Σταυροφόρων 

καl τiiς παρ~ αύτών κατακτήσεως τfiς πόλεως, τcΧ περl τfjς &ποκαταστάσεως 
τfiς Βυζανrινfις αύτοκραrορίας, όJς και περl τών προνομίων, τ&ν &πονεμη

\Jέντων ύπΟ τοϋ Μιχαiιλ Παλαιολόγου είς τιΧς Ίταλικrlς Δημοκρατίας, τοUς 
"Ιουδαίους καl τοUς Τούρκους ~Ο&ωμανούς. ~Εν συνεχείq ποιείται μνείαν 

τiiς πολιορκίας καl τiϊς άλώσεως τfίς Κωνσταντινουπόλεως ύπΟ τοϋ ΜεχμΕτ 

Β', τοϋ τερματισμού τοϋ Σουλτανάτου καl τfiς προκηρύξεως τοϋ δημοκρατι
κοϋ πολιτεύματος. 

'Ακολουi!εί τοπογραφία τijς Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 58- 96), ε!ς τl)ν 
Οποίαν γίνεται μνεία διαφόρων κατcρκημένων χώρων, οϊτινες προηγ~Ί1<Jησαν τοϋ 
Βυζαντίου : τa Σέμιστρα (σελ. 59) ε1ς το βάi!ος του Κερατίου κόλπου μεταΕiJ 
τών δύο ποταμών Βορβύζου καl Κίδαρη."Επεται ή περιγραφη του Λύγου (σελ. 

60) ε!ς το &κρωτήριον του Σεραtου, καi τέλος ή τού Βυζαντίου (σελ.60- 61), 
περιλαμβάνουσα τl)ν πόλιν του Σεπτιμίου Σε~ήρου (σελ. 61), η]ν τού Κων
σταντίνου καl τοϋ Θεοδοσίου Β' (σελ. 62- 63). Έπl τοϋ τελευταίου τούτου 
αUτοκράτορος &πέκτησε τΟ Βυζάντιον τfιν όριστικήν του Ε.κτασιν. ΤΟ σχεδιά
γραμμα Εν σελίδι 64τι δεικνύει τf)ν διάταξιν τών έπτα λόφων, ά)ς καl τας 

δέκα τέσσαρας περιοχaς τiϊς πόλεως (σελ 63-67). Γενικl)ν περιγραφl)ν τiϊς 
πόλεως εύρίσχομεν είς τός σελ. 67- 77, συνοδευομένην ύφ' ένΟς έκτενοϋς 

σχεδίου πόλεως, Οπως αϋτη &α ήτο κατα τ1)ν βυζαντιν1)ν έποχήν. ·ο συν

τάκτης του "Οδηγοϋ προσ&έτει ~καl Ετερον σχετικΟν σχέδιον άναγόμενον είς 
το ετος 1479. 

eH tστορία καl ή περιγραφfι τοϊί Πέραν (ΓαλατCΧ) κατα τΥιν έποχf)ν τών 
Γενουηνσίων (σελ. 77- 96) συνοδεύεται ύπΟ σχεδίου καταρτισ{}έντος UπΟ 

τoii συντάκτου τοϋ "Οδηγού, ύπΟ δευτέρου σχεδίου άνεκδότου τοϋ Buon
delmonti 1422 (σελ. 83) καi πολλών χαλκογραφιών. 

Έν τίi συγκεφαλαιωτική δημογραφική sκi!έσει (σελ. 95- 101) αναφέ
ρονται oL διάφοροι λαοί~ οϊτινες εUιιrυς Εξ &ρχης κατο)κουν η)ν περιοχiιν τοϋ 
Βυζαντίου, ώς καl τα διάφορα λα'ίκα στοιχεία, πρΟς τα όποία ό Πορ\Jητfις 

&πηύΗ·υνεν Εκκλησιν, &ποσκοπούσαν τι)ν άνασυνοίκησιν της νέας πρωτευού· 
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σης. Ή βuζαντιν1] τέχνη (σελ. 101-113) καl •i ΌDωμανικΎι &ποτελοϋν το 

άντικείμενον δύο κεφαλαίων. 

cΈπεται χρονολογικΟς πίναξ τών βυζαντιν<ίJν αUτοκρατόρων, άπΟ Κων

σταντίνου τοϋ Α', τci)v Σουλτάνων, flπO τοϋ ΜεχμΕ:τ Β', ό)ς καl τ&ν Προέ

δρων τfις Δημοκρατίας (σελ. 125- 137), Εν Q) άναγράφονται καl τα όνόματα 
τ<:Ον μνημείων, τών &νεγερ\Jέντων κατα τi)ν Ε:ποχf)ν τών άνωτέρω. 

το δεύτερον μέρος του CΟδηγού περιλαμβάνει τΙt κάτω Η ι κεφάλαια : 
τΟ τiiς συνόδου τilς Κωνσταντινουπόλεως κal τiiς Χαλκηδόνος (σελ. 138-
139), το τiiς πολιορκίας τiϊς Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 139- 141) καi τού 
εLς τf)ν πόλιν ταύτην ένσκήψα'\•τος δριμυτάrοu χειμώνας (σελ. 141 -142}, τΟ 

τών έν Κωνσταντινουπόλει έπισυμβάντωv καταστρεπτικών σεισμών καl πυρ

κα"ίών (σελ. 142-147), το περi τού 'Ελληνικού πυρος (σελ. 147 -148) καl 

τέλος τΟ &φορών είς τfιν περι γραφiιν τού τρόπου, χα&" δν η ημερομηνία της 

"Εγείρας μετατρέπεται εLς χριστιανικfιv τοιαύτην. 

Το τρίτον μέρος τού 'Οδηγού (σελ. 150- 192) ύποδειχνύει ε!ς τον 

περιηγητl)ν διάφορα δρομολόγια. "ΕκτενΕς σχέδιον τi'jς σημερινiϊς πόλεως 

Επιτρέπει εiς τΟν έπισκέπτην να εϋρn εύκόλως τα μνημεία, δια τα όποία 

Ενδιαφέρεται. 

Το τέταρτον μέρος (σελ. 193-535) είναι το πλέον σημαντικόν. Ta διά
φορα έν αύτ<$ {tέματα είναι διατεταγμένα κατ~ άλφαβητικi)ν σειριiν καίJcΟς 

ε'ίς εν έγκυκλοπαιδικΟν λεξικόν : Εlναι δΕ ταϋτα τα δ:φορώντα είς τα ύδρα

γωγεία (σελ. 194- 208), τα &γι άσματα τi'jς Ζωοδόχου Πηγfiς καi τών Βλα

χερνών (σελ. 208- 210), τa &μφι{Jέατρα τi'jς Βυζαντινijς περιόδου (σελ. 211), 
τaς &ψίδας {}ριάμβου (σελ. 211-212), τa τουρκιχa λουτρa (σελ. 212-215), 
τl)ν μεγάλην i!ολωτl)ν aγορaν (σελ. 215- 218)' το κέντρον τiϊς οποίας είναι 

βυζαvτινiϊς έποχiϊς, τaς τουρκικaς βιβλιοi!ήκας (σελ. 218- 221), α!τινες 

περιέχουν χιλιάδας τουρκικών καΊ άραβικών χειρογράφων-(ή του Σεραγίου 

περιλαμβάνει χειρόγραφα προερχόμενα Εκ τών λαφύρων κατα τfιν &λωσιν 

τiϊς Κωνσταντινουπόλεως)~-τα δύο γενουηνσιακα φρούρια τοϊί Βοσπόρου 

(σελ. 221- 224), τa τουρκικa φρούρια (σελ. 224- 234), το Έπταπύργιον 

(σελ. 234- 246), τa χριστιανικα καi τa μουσουλμανικa νεκροταφεία (σελ. 
246-252), τaς κυριωτέρας βυζαντινaς «κιvστέρνας» (σελ. 252-260), τaς 

στήλας Κωνσταντίνου τοϋ Α', τού Άρκαδίου, του Ίουστινιανοϊίι τών 

Γότ-&ωνι τοϋ Μαρκιανοϋ, &ς και τ1lν Εξ όρειχάλκου στήλην την μεταφερ&εί

σαν εκ τών Δελφών (σελ. 260- 270). 
οι βυζαντινοl ναοl (σελ. 273- 339) τριάκοντα τον άρι{}μόν, περιγρά

φονται εLς τΟν Εν λόγφ "Οδηγόν, oL πλείστοι δΕ Εξ αϋτών συνοδεύονται ύ!CΟ 
σχεδιαγρα.μμάτων καl χαλκογραφι&ν. ΟΊSτοι είναι : ό της Παναγίας τiϊς 

Μουχλιώτισσας (σελ. 277- 279), δ τού 'Αγίου Γεωργίου έν τfi Κυπαρίσσφ 

(σελ. 279), οί οποίοι μέχρι σ1]μερον &νήκουν ε!ς τl)ν Όρi!όδοξον Έκκλη-
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σίαν, δ ναΟς τfjς 'Αγίας Είρήνης, είς τών dρχαιοτέρων τοϋ Βυζαντίου, μετα
τραπεlς εΊς άπσ&ιlκην Οπλων, βραδύτερον δΕ είς στρατιωτικΟν μουσείον, καl 
o't είς τζ~ιμιΟ: μετατραπέvτες ναοί, Ύ]τοι δ τiiς μoviiς τοϋ ~Ακαταλ1lπωυ 

(Καλενrερ τζαμ1) {σελ. 282- 283), το Ε~κη]ριον Βογδαν Σαρά'ί (σελ. 283-
284), τΟ παλαιι)ν Ονομα τοίί Οποίου εΙναι Ciγνωστον, δ ναΟς τiiς μονΥjς τού 
Μυρελαίου (Μπουντροuμ τζαμ1) {σελ. 284-285), χρονολογούμενος &πο τοϋ 

Η' αίώνος, ό ναΟς τΥjς μονΥjς τών Γαστρίων fι τα Γαστρία (ΣαντζακτιJρ 
Μεστζιδl) {σελ. 285), &νεγερ&εlς ύπο τijς 'Αγίας 'Ελένης aμα τίi επανόδφ 
αύτίϊς Εκ της ~Ιερουσαλήμ· τΟ .Μοvαστfιρ · Μετζιδί, μικρΟν βυζαντινΟν παρεκ
κλήσιον, του Οποίου τΟ Ονομα καi 1l ημερομηνία άνεγέρσεως δΕν εΤναι γνωστά, 
φαίνεται δμως δτι είναι οικοδόμημα του ΙΓ' αίώνσς· δ τοϋ CΑγίου Άνδρέου 

εν τίi Κρίσει (ΚοτζιJ. Μουσταφii Πασσii Μεστζιδi) {σελ. 286- 287), &νεγερ
&εlς ύπΟ τfiς ~Αρκαδίας, dδελφfjς τοίί Θεοδοσίου ΒΊ Ο ναΟς τfjς μονfjς τών 
Στουδίου (Ίμραχορ τζαμl) (σελ. 287- 290), ιϊ δπο(α κατέστη eνδοξος λόγφ 

τi)ς Εν αίJτfj διαμονfjς τοίί <Αγίου Θεοδώρου τοίί Στουδίτου' 1'1 μικριΙ Εκκλη
σία τΥjς μονiiς τοίί ·Αγίου ~Ιωάννου τού ΒαπτιστοU Εν τψ Τρούλλφ (σελ. 
290-291), ή τi'jς Παναγίας ε!ς τα Χαλκοπρατεία {σελ. 291-292), 1]δη εν 
καταστάσει Ερειπιώδει, αί Εκκλησίαι τΥjς μονfiς τοίί ΛιβΟς καl τοϋ • Α γ ίου 
Ίω,iννου τοϋ Βαπτιστοϋ (Φεναρl Ίσα Μεστζιδl) (σελ. 292- 294), δύο συνε
χόμεναι Εκκλησίαι, ΕπικοινωνοUσαι πρΟς &λλ1lλας δι" ένΟς παρεκκλησίου, 
Οπου Ετάφησαν πλείστα μέλη τών Παλαιολόγων. 

"Εν συνεχείq; περιγράφεται Ο ναΟς τών •Αγίων Πέτρου καl Μάρκου 
(Κοτζa Μουσταφii τζαμl) (σελ. 295), &νεγερiίεlς κατa τον Ε' αίώνα διa νa 
δεχ&fi τΟν χιτώνα της Παναγίας, δ ναΟς τfiς μονilς τΥjς Χώρας, Οστις ΕτιμιΊτο 
επ' δνόματι τοϋ Σωτijρος Χριστού (Καχριε τζαμ!) (σελ. 295- 301) καl 
γνωστΟς δια τα περίφημα μωσα·ίκιΙ τα &πειχονίζοντα τΟν βίον τfiς Παναγίας 
καl τού Σωτfjρος, δ ναΌς τοίi Σωτfiρος Χριστού τlϊς μονfiς τοϋ Παντεπόπτου 
(Έσκi Ίμαρ1τ τζαμ!) (σελ. 301- 302) με τοuς πέντε νάρiίηκάς του, δ ναος 
τijς μovijς τοϋ Παντοκράτορας Χριστού (Moλii- Ζε'ίρeκ τζαμi) {σελ. 302-
305) αποτελούμενος Εκ τlϊς συνενώσεως τριών οικοδομημάτων, δ ναΟς των 
'Αγίων Σεργίου καl Βάκχου (Κιουτσοuκ "Αγια Σοφιa) σελ. 305-307) 
&νεγερ{)ε!ς ~πο τοu 'Ιουστινιανού, δ τi'jς Άγίας Σοφίας (σελ. 307- 326),-το 
Εγκαλλώπισμα τοίί Βυζαντίου,-(δια τΟν όποϊον καl μόνον άξίζει να έπισκεψ8ίj 
τις τι]ν Κωνσταντιvούπολιv), δ τiϊς Άγίας Θεοδοσίας (ΓκιοiJλ τζαμί, Τέμε
νος τών Ρόδων) {σελ. 326- 327), εκ τοϋ όποίου τι) ν 28ην Μαtου 1453 δ 
Κωνσταντίνος μετέβη πεζϋ είς τdς Επάλξεις, &φ" ού μετέλαβε τών &χράντων 
μυστηρίων έν τψ ναψ τlϊς •Αγίας Σοφίας, ό ναΟς τΥjς Παμμακαρίστου (ΦετιΕ 
τζαμ!) (σελ. 327- 330), δπου δ Γεννάδιος Σχολάριος μετέφερε τα Πατριαρ
χεία κατCt τΟ Ετος 1456. 'ΓΟ παλαιΟν Οvομ.α τοϋ ναοϋ, τοϋ καλουμένου σ}l
μερον Ίσα Καπ! τζαμ\ !\ Ίμπραtμ Πασσα Μεντρεσεσ! {σελ. 330- 331) 
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εlναι Ciγνωστον. ~Ισά Kaπl σημαίνει <<Πύλη τοϋ Χριστοίi>>. ΤΟ ΚιλισσΕ 
τζαμi (σελ. 331- 333) φlρεται ύπο το οvομα τοϋ 'Αγίου Θωδώρου τοϋ Τή
ρωνος, άλλU δΕν εlναι βfβαιον, αν τΟ Εν λόγφ τfμενος ήτο πράγματι ό ναΟς 

τοϋ ι),ς <'ivω 'Αγίου. Το Κεφελl Μεστζιδl (σελ. 335) ε1ναι πιilανώς ή τραπε
ζ<ιρία τiiς μονiiς τοu Μαγου1]λ. Το ΌΥταλaρ Μεστζιδi {σελ. 336-337) ε1ναι 
γνωστΟν ύπΟ τΟ Ονομα ναΟς της Παρ{}ένου, τΟ Οποίον Εδό{}η ύπΟ των Δομη~ 
νικαν&ν, δτε κατά. τΟ Ετος 1475; έγχατεσr-άfi-ησαν εlς ηlv συνοικίαν ταύτην. 

Τρείς λατινικαl εκχλησίαι τοϋ Γαλατά {σελ. 341-342 χα\ σελ. 346-
348) τοϋ 'Αγίου Παύλου (Άρa~π τζαμί), τοϋ Άγίοu Γεωργίου καΙ τοϋ 

"Αγίου Βενεδίχτου εlναι βυζαντινfjς προελεύσεως. 

Αί νίiν fv Κωνστανηνουπόλει ύφιστάμεναι Εκκλησίαι &νέρχονται είς 

ε'{χοσι τρείς τΟν &ριflμΟν {σελ. 350), μεταξιJ τών Οποίων ή τού Πqτριαρχείσυ, 
(}φι ερωμένη είς τΟν •Άγιον Γεώργιον καl περιγραφομένη Εν σελ. 349-350, 
ως καi ή εκκλησία τijς Περιβλέπτου (Σουλοu ΜαναστΎ}ρ) (σελ. 333- 334), 
11τις παρεχωρή&η εLς τοUς "Αρμενίους ύπΟ Μωάμε& τοίi Β'. 

Έν τψ ·οδηγψ πρΟς τούτοις περιγράφονται τα Ερείπια τεσσάρων ναων, 

(~ναχαλυφ-θ·f.ντων κατΟ: τΟ: τελευταία Ετη. Ούτοι εlναι : ΤΟ Μαρτύριον τfις 

Άγίας Ε~1Ίυμίας εv τ<\> Ίπποδρομίφ {σελ. 337 -338), δπου &νευρέ{)ησαν, 
διατηρημέναι καλώς, δέκα τέσσαρες τοιχογραφίαι, &πεικονίζουσαι τΟ μαρτύ
ριον τfiς άγίας, η έκκλησία τοίi •Αγίου Γεωργίου τών Μαyγάνων (σελ. 338), 
οΊκοδομη-8-είσα κατΟ: τΟν αύτΟv χρόνον μΕ nlv μονiιν τοϋ αίJτοϋ Ονόματος ύπΟ 
τοϋ Κωνσταντί.νου Θ' τοίί Μονομriχου, ό ναΟς τfjς Παναγίας ·οδηγητρίας 

{σελ. 338- 339), t1νεγερ3ε1ς ύπο τiiς Πουλχερίας μετξαξu τώv ετών 450-
453, ώc καl δ ναος Σωτijρος τού Φιλαν&ρώπου (σελ. 339- 340), ούτινος 
μόνον οί -θόλοι ύφίστανται. 

τα δύο &κολουΒοϋντα κεφάλαια (σελ. 351- 359) περιγράφουν τaς τουρ
κικι1ς ΚQ11νας τ)iς Πόλεως καl των περιχιδρων, ώς καl τα <<χάνια>>, &εμέλιά 

τινα τών όποίων &νάγονται εΊς τοUς βυζαντινοUς χρόνους, 

Ή περιγραφi] τοϋ 'Ιπποδρόμου (σελ. 362- 370) στηρίζεται ε<ς τaς 

&νασκαφάς, · τιΙς άρξαμένας κατα τΟ 8τος 1918, συvεχισθ·είσας τΟ 1927-28, 
είτα δΕ κατU τΟ 1932 καl τέλος Εν 8τει 1950- 51 έπ' εύχαιρίg τilς οίκοδο

μ11σεως τοίi 'Ανακτόρου η]ς Δικαιοσύνης. 

Λί παλαιαl οίκίαι τού Φαναρίου (σελ. 370-371), χρονολογούμεναι 

&nO τοίi ΙΖ' χαl Η7Jν &ρχών τοϋ ΙΗ' αίώνος, περl ών ό λόγος έν τψ ·οδηγψ, 

είναι ένδιαφέρουσαι κατα t0ί1τ0, δtι ύπεν{tυμίζουν tΟ:ς οίκίας tι1ς οίκοδομη• 

{}είσας κατ& τΥιv βυζω·τιvΥιv περίοδον. Οίχίαι τινfς τοϋ αl!τοϋ ρι•&μοϋ καl 
τΥjς lδίας έ;τοχiiς ύπc.ίρχουν έπίσης και είς τΟν Γαλαταν (σελ. 88). 

~Εν συνεχείq; δ συντάκτης τοϋ ΌδηγΩύ ποιείται μνείαν τουρκικών τινων 

παλαιών οLχιΟΟν (σελ. 371- 373) αί όποία ι, οίκοδομη1~·είσαι &πΟ ξύλα, είναι 
χαταδιχασμέναι νι:J: ΕξαφανισDούν κατα π~ς πυρκα"ίδ.ς 1) συνεπείg.· παραμε-
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λήσεως; ·~ πε~ιγραφη τών τουρκικών τεμενών γίνεται είς τα; σελίδας 379-

42~5, α ι ~ε ,σελιδεeς 46?- 484 άσχολοίiνται μΕ τα διάφορα άρχαιολοyικα μου· 
σεια, και τελος α ι σελιδες 484- 488 με τοiJς δβελίσκους τοϋ Θεοδοσίου Α' 

κ~l τοϋ ~ω~σταντίvου' z: Ι_Ιορφυρογεvνήτου. Ή έv λόycρ πfριγραφfι τερμα
τιζεται μ: τα β~ζα\~ttνα ανακτορα τοίί "Ιπποδρόμου, τοϋ Βουκολέοντος, τών 
Β~α~ε~νων και του Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου (σελ. 488- 497). 
Τ~ ~νακτορ~ν τοϋ ΤΟ:τ Καπού, οίκοδομη1~Εν ύπΟ τοϋ Πορι1ητοϋ, καl τα εν 
~υτφ μουσεια περιγρcίφονται εϊς τΟ:ς σελίδας 497-528. Ό συντάκτηc τοϋ 
Ο~ηγοϋ ομιλεί προς τούτοις (σελ. 532- 535) περl τών βυζαντινών πύ~γων 

το'υ ~Ανε~α, τού Ίπαακίου ~Αγγέλου, τών Μαγγάνων, τοϋ μαρμαρίνου 
πυργου της Προποντίδο;, του Γαλατά καl τοϋ «Λεάνδρσυ». . 

_ ΤΟ πέμπτον μf.~ος τοϋ 'βιβλ~συ βοηΗεl τΟν ταξιδεύοντα εΙς τι:Ί περίχωρα 
της Κωνσταν~ινουπολεως, τον Βοσποροv μέχρι τΥjς Μαύρης Θαλάσσης (σελ. 
5~6-;-554), τ~ν Κεράτιον κόλπον μέχρι τού ΈγιοiJπ (σελ. 554- 559), ε[ς 
την ανατο),ικην πλευρaν τijς Θαλάσσης τοϋ Μαρμαρi'i, τi]ν Χαλκηδόνα (Καν· 

τί:ιο'ί), είς τ~ Π:ντίχ~ον (σελ. 559- 565), ώς καt έπl τiϊς εύρωπα'ίκfiς άκτfiς 
του Μαρμαρα, εις το δάσος τοϋ Βελιγραδίου καl τιlς δεξαμενιlς (Μπf:ντ) 

~σελ. ,197-208 καl 573- 579), ε!ς \]ν περιοχi]ν κείνται τa 8ρείπια τού 
Εβδομου (Μακρίκιοϊ) (σελ. 566- 569). 

Α! Πριγκιπόνησοι περιγράφονται εlς τaς σελίδας 579-587. Μία α~ο
ψι~ του μικροϋ ναοϋ τΥjς Θεοτόκου, συνοδεύει τiιν περιγραφ})ν τfjς νήσου 

Χαλκ~ς (σελ. 584), 8ν συνεχείg περιγράφεται ή περιοχi] τοϋ Σκούταρη (Χου· 
σουπολ;ως) καl τijς Σίλε (τijς άρχαίας Καλπε) eπl τοϋ ΕiJξείνου Πόντου. -

Τε~ος γίνεται λόγος διa τi]ν Γιά1.οβαν (σελ. 598- 605) η]ν εlς τi]ν ε'ίσο· 
δον του .. κόλπου .. τfις Ν ικ~μ~δείας κειμένη ν καt γνωστiιν η δη χα τα τους 
παλαιοτατους χρονους δια τας {}ερμάς της πηγάς, καl καταστdσαν Ενδοξον 
δια τiιν έχεί παραμσνi)ν τfις Άγίας CΕλένης κατα ηlν έπάνοδόν της έξ 
'Ιερουσαλήμ. 

Το f!κτο~ καl τελευταίον μέρος τού Όδηγοϋ (σελ. 607- 630) περιέχει 
βιβλιογρα~ικο~ σ~μεί~μα _τών κυ_ριωτέρων Εργων. τα δ:τοία συνεβουλεύ{}η ό 
συγγραφευς δια την συνταξιν του βιβλίου του, ώς καl πίνακα τών εϊχόνων 
καt τών περιεχομένων. 

Ό , ~υντακτης του Όδηγοϊi κύριος Έρνέστος Mamboury, CΕλβετΟς την 
καταγωγην, καf}ηγηη)ς τοίί λυκείου Γαλατd ΣεράΙ, Εγκατεστά{}η εtς η)ν 

~ων~ταντινού~ολιν_ περl τΟ Ετος 1910. Μετά τι να Ετη βραδύτερον άφιερώθ-η 
εις την σπουδην της βυζαντινiiς aρχαιολογίας, κατa δε τa ετη 1917 -1918 
σ~μμετέσχε~ είς τUς άνασκαφιίς, τός διενεργηι<tείσας ύπΟ του Wiegand εϊς τΟ 
γ~πεδον :ων μεγάλων βυζαντινών &νακτόρων τοϋ Ίπποδρόμου, ώς καt εt.ς 

τας γενομενας είς την συνοικίαν τών Μαγγάνων, είς 8ς προέβη δ μακαρίτης 

Robert Demangel. Ό Mamboury eδημοσίευσε διάφορα Ciρliρα σχετικa μf: 
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τUς προσωπικάς του fρεύνας καl συνέταξε διάφορα σχέδια βυζαντινών περιο
χών καl βυζανtινών μνημείων. Εϊς τΥιν δξυδfρκ2ιαν αϋτοϋ δφείλομεν ηΊν 
γνώσιν, τΥιν Οποίαν Εχομεν σήμερον περl τών Επιχωμάτων, &τινα, κατ& ηΊν 
διαμόρφωσιν του έδάφους τοϋ Βυζαντίου, προσέδιδαν είς τα κτήρια έπαρχfι 
Ορατότητα, κα-θως άκριβώς καl τών κατωφερειών καl κλιμάκων, αί όποίαι 
διηυχόλυνον τΥιν σuγχοινωνίαν άπΟ τfίς -&αλάσσης μέχρι τfις κορυφής τών 
έπτα λόφων, έπl τών Οποίων έξη;τλοϊ:iτο ή άρχαία πόλις. 

"Εν Ετει 1925 δ Ε. Μ. Εξέδωχεν εϊς τΟν Γαλατdν παρα τ(ρ ΕχδοτικQ) 
ΟLκcρ Rizzo & Son, cΟδηγΟν τiiς Κωvστανrινουπόλεως εϊς την γ((λλικiιν ύπΟ 
τΟν τίτλον Constantinople, Guide touristique, μεταφρασι<tέντα εlς τfιν 
τουρκικήν, (lγγλιχ1Ίν χαl γερμανικ}Ίν γλώσσαν. Δευτέρα Εκδοσις τοϋ Όδηγοίί 
τούτου έγέvετο κατ α τΟ Ε τος 1928. "Επηκολού{}ησε καl τρίτη Εν Ε τ ει 1934, 
τοϋ τίτλου μετατQαπέντος ώς Επεται: Byzance- Constantinople- Istanbul, 

Guide touristique. 
'Ο νϋν δημοσιευ&εlς 'Οδηγος φέρει τον τίτλον «Istanbul, Guide tou-

ristique». 
Ούδi:ν Εν τύ είσαγωγύ τοίί τελευταίως δημοσιευ{tέvτος Εργου ύπενΟυμίζει 

τός προγενεστέρας Εκδόσεις του. Τούναντίον &ναγινώσκει τις Εν αϋτίi δτι 
δ συγγραφεUς κατ α τfιν σύνταξιν του CΟδηγου είχεν Εκάστοτε πρΟ δφ&αλμών 
«l~interet sacre du pays» (τΟ ίερΟν συμφfρον τiίς χώρας). Ή τοιαύτη Ομο
λογία, Clτοπος δι' Ενα CΟδηγόν, παραβλάπτει μοιραίως αύτU ταϋτα τα συμ
φέροντα τα όποία δ συγγραφεUς Εννοεί να Εξυπηρετήσυ. Ό &ναγνώστης 
δικαιούται U.λλως τε νΔ: Uπα&έση, Ωτι ό συγγραφεVς Οπωσδήποτε μεροληπτεί. 
'Αναγινώσχει τις μετά τινος Εκπλήξεως {σελ. 96 καi 463) φράσεις, Οπως είναι 
η επομένη: "Il appαrteMit [ιi Nielιrι~et Π] cle dοιυια le deι'lιier coup ιi 
l'antique Byzance>J. ('Επεφυλάσσετο είς Μωάμε1} τΟν Β' νδ. καταφέρu τΟ 
ϋσtατον πλήγμα Εναντίον τοίί άρχαίου Βυζαντίου). 

~Η κριτικ1] τοϋ έργου. ΠιστΟς είς τΟ χαfli)κον τοiί κριτικοϋ, -&& ύπο
δείξω Ελλείψεις τινάς, χωρlς άλλως τε ν/ι μειώσω την έγνωσμένην άξίαν τοϋ 
συντάκτου τοϋ Εν λόγφ ~Οδηγού. OL βυζαντινολόγοι ·θit Εχουν μετ" έμοϋ 
Επιφυλάξεις τινάς, δσον &φορ(! είς τΟ Εργον τοϋτο. 

ΤΟ Βυζάντιον δi:ν έμφανίζεται άναλόγως τfις &ρχαίας του δόξης καl τοϋ 
ρόλου, τΟν Οποίον διεδραμάτισεν έν tQ) κόσμφ κα{}' άπαντα τΟν μεσαίωνα. 

• Αφ" Ετέρου 1i τοπογραφία τοϋ Βυζαντίου {}·δ. &φελείτο, -Εαν ό συντά
κτης του ώς άνω CΟδηγου έλάμβανεν ύπ" Οψιν αύωϋ τας μελέτας, αί όποίαι 
άπΟ τοϋ Ετους 1934, ήμερομηνίας τΥjς τελευταίας έκδόσεως τοϋ βιβλίου του, 
έδημοσιεύ{}ησαν εϊς τα Echos d'Orient, τας Etudes Byzantines καt εϊς τf)ν 
Revue des Etudes Ryzantines. 

ΔΕν δυνάμεΟα ν" άντιληφθώμεν καλώς κατα τίνα τρόπον «αί μεγάλειώ
δεις aναμ>•ήσεις τών Χιττιτών» (σελ. 105) ΜυνήfJησαν νa συμβάλουν ε!ς 
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τfιν διαμόρφωσιν τfίς βυζαντινΥίς τέχνης. ~Αντιθέτως εl; ηlν ΕκΟεσιν τΥjς 
τουρχο- δi!ωμανικijς τέχνης (σελ. 113- 124) 'l μερlς ii &νl]χουσα ε!ς το 
Βυζάντιον εlναι ύπερμέτρως έλαττωμfνη. 

Αί βυζαvτο'αι έκκλησίαι. το κεφάλαιον τοUω συνοδεύεται ύπΟ πολυαΗ 
ρί-&μων χαλκογραφιών καl 26 σχεδιαγραμμάτων Εκκλησιών, Εκ τώv όπσίων 
τU τέσσαρα, f]τοι τΟ τοU Τρικλίνου τfjς αύτοκρατείρας έν τii <Ayίq. Σοφίq. 
(σελ. 309), του ναου τijς 'Αγίας Εu&υμίας Εν τψ 'Ιπποδρομίφ (σελ. 337), 
το τiiς Παναγίας Όδηγητρίας (σεί •. 339). χαl του ναου του 'Αγίου Παύλου 
Εν Γαλατg (σελ. 347) οφείλονται ε1ς τον Ε. Maιnboury. Ε!ς τu uπόλοιπα 
ε'ίκοσι δύο σχεδιαγρι{μματα δΕν &ναφέρονται τα σχF.τικU πρότυπα. τα δέκα 
τρία (σελ. 281, 283, 284, 286, 287, 293, 295, 302, 303, 305, 327, 328 χαl 
331) προέρχονται &πο το i!ργον του]. Ebersolt χαl Α. TIΊiers, Ees eglises 
de G'ω~stantinople, Παρίσιοι, 1913, τα δ1 λοιπa Εννέα (σελ. 277, 283, 285, 
291, 296, 308, 330 χαl 335) παρεi.1]φίJησαν &πο το i!ργον Byzantin 
Ciιurcl~es του Λ. van Mίllίngen. 

Ό ναος του 'Αγίου 'Ιωάννου του Βαπτιστου Εν τii> Τρούλλcρ (σελ. 291) 
μετεβλήftη εiς τέμενος ύπΟ τοϋ ~ ΑχμΕ:τ Πασσα καl Οχι ύπΟ τοϋ 1\ίεχμΕτ 
Πασσα. 

Το μωσα·ίχον &ριι~. 35 του Καχριe τζαμi (σελ. 301) &πεικονίζει τον 
'Άγιον ΕiJστάίJιον (Eustat!Jίus) καl οχι Eutadίus. 

Ό vαος του 'Αγίου Νικολάου (Κεφελl Μεστζιδl) (σελ. 335) ταυτιζόμε
νος μΕ ηlv μοηΊv του 1\ίανουήλ, ι'Ος καi ή fκχλησία τfις Παναγίας (~Οδαλdρ 
τζαμl) (σελ. 336) δΕν είχον καταληφΗΥj ύπΟ τών έκ Κα'ίάφας μεταναστci"η', 
άλλ ~ ύπΟ τών μεταναστcί>ν τΥ]ς έν ΚριμαίQ: πόλεως Καφd. ~ο ναΟς τfiς Πανα
γίας έκαλείτο UπΟ τcΟν Τούρκων ~ΟδαλCtρ Μεστζιδl η ΚεμανκΕς Μουσταφά 
Πασσd τζαμί. ΎπΟ ηlv τελευταίαv δνομασίαν ταύτην ΊiδυνJlDημεv μετd. τοϋ 
πατρΟς Ceslao Pera να τΟν Clνεύρωμεν κατα τΟ Ετος 1915. <Ο έv λόγcρ ναΟς 
δΕν έδό{}η έν Ετει 1475 μεrCι τσϋ ναού τοϋ ~Αγίου Νικολάου είς τοUς Δομη
νικανοUς τοϋ Άγίου Πέτρου καi Παύλου (σελ. 336), (Χλλ' εlς τοUς μετανα
στεύσαντας έκ τiiς πόλεως Καφd μετU: τfj\' Ciλωσί ν της ύπΟ τοίί Γεντlκ 
Άχμeτ Πασσά. 

ΤΟ μικρΟν Ερειπωμέvον τfμενος παρU τι'ι "Οδαλάρ, γνωστΟν ύπΟ τΟ 
" Κ ' 'Α - ζ ονομα ασιμ γα τ αμισί, περιείχε μωσα'ίχά, δ.πως ήδυνή-&ην να ΕΕ:ακρι-

βώσω dλλοτε. 'Ή πρόσοψίς του, ηlv Οποίαν Εφωτογράφησα τΟ 1916-κατε
στράφη κατα nlv μεγάλην πυρκα'ίUν τοϋ Ετους 1919. 

'Όσον &φορά είς τiιv Ιχχλησίαν τi'jς Παναγίας Όδηγητρίας (σελ. 338), 
&ναγινώσκει τις τfιν έξiϊς φράσιν: ιιLα vie bien ga1·dCe de Dieuιι, &ντt 
rr La ville bieu gaι·dee de Dieuιι. 

Ή περιγραφiι του ναου τijς 'Αγίας Είρ1]νης (σελ. 279- 282) συνοδεύε
_ται ύπΟ σχεδίου μη ύπογεγραμμένου, συνταχ-&έντος ύπΟ τοϋ Α. TI1iers. 

I 
.I 

• 
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tO συντr(κτης τοϋ Εν λόγcp ~Οδηγοϋ φαίνεται &γνοών τΟ Εργον : Tl~e 

ClιuτclL of Saiut Ei1·eue at Cousta11ti1ωple. (Περl αuτου βλ. κατωτiρω 

βιβλιογραφίαν). 

<ΙΟσον &φορQ. εϊς τΟ μοναστιlριον τοίί Άγίου Ίωάννου Στουδίτου (σελ. 

288), δέον νU παρατηρήσω μεν, Οτι Ο <I Α γιος Θεόδωρος Ο Στουδίτης άπεβίωσεν 

είς τΟ μονασηlριον τoUto έv Ετει 826, κat oUχl κατι:Χ τΟ 1826. 

Ό ναΟς τfις Θεοτόκου εΊς τ<1 Χαλκοπρατεία (σελ. 291) δΕν κείται εϊς 

&πόστασιν έχατΟν χιλιομέτρων &πΟ τ1lν πλατείαν τ-rϊς ·Αγίας Σοφίας, άλλα 

μόνον έκατΟν μέτρων. 

Ώς προς το τiμενος του Alaettίn (σελ. 387), &ντl το·u ετους 1826 δέον 
να γραφjj 1326. 

Σελ. 394 (προτελευταίος στίχος). ΤΟ δνομα «Fatin» είναι έσφαλμένον. 

Πρέπει ν" &ντιχαταστα8"fi Rιc'l τοϋ <<Fatih». 
Σελ. 399. Προκειμένου περl τοϋ ναοϋ τοϋ ~Αγίου Γεωργίου, γράφει : 

ιιοη ]JCJ•ςoίt αιcω·e les sou.,basseιnentsJι. TQ ρΥjμα percevoir σημαίνει συγ· 

κομίζω χω αντιλαμβάνομαι δι&. τών αϊσΗtlσεων, ΟΟστε Επρεπε να γραφή: 

ιιοτι apeτ·ςoit encore les soubasseιnM2tSJ>, 
Ό Ε. Μ. &vαφiρει, δτι (σελ. 495) ό Ίσαciχιος 'Άγγελος ύπεδέχΟη τους 

Σηη•ρο·φι5ρους (1204) έν τψ παλατίφ τοίί <<Hattit». Τοιοϋτο παλάτιον δfν 

ύπfiρξε ποτέ. co αUτοχράτωρ τοUς ύπεδέχ{}η είς τΟ παλάτιον cy περύψηίιον, 
το Ύψηλοv (Haut Palaίs). 

τα οϊκοδομ1lματα τοϋ Πατριαρχείου κατεστρύ.φησαν κατU μίαν πυρ

χα'ίι:Χν έπισυμβ&:σαν κατα τi]ν νύχτα τοϋ Σαββάτου πρΟς τi)ν Κυριαχ1)ν της 

21 Σεπτεμβρίου 1941 καl οχι καrrl το ετος 1940, &ς &ναφέρεται (σελ. 556) 
εϊς τΟν <Οδηγάν. 

<JI ΙΓ' <Ρεγει:bιι ljτοι τΟ Γαλατά. Καl έδιίJ {}U περιορισθ·ώ εΊς Ολίγας 

μόνον παρατηρήσεις. 

Μία γενιχf} περιγραφη συνοδευομένη ύπδ σχεδίου τΥjς ΙΓ' <Ρεγεώνος 

χατU τfιν &ρχαιότητα καl τf]v Οποίαν ό Ε. l\I. όJς φαίνεται δΕν γνωρίζει, 

~δημοσιεύθη το 1946 εtς τiιν Revue des Etudes Byzantίnes, τόμ. IV, 

σελ. 218-238 μΕΙ~' έvος σχεδίου τiiς περιοχijς. 

cH συνοικία τοϋ «<lερείου», τ-t,ν Οποίαν ό Ε. 1\ιJ:. τοποiJετεί Εν ΊΌπανέ, 

εύρίσκετο aνωθεν του Γαλατά. (Βλ REB, IV, 230, Νο 21). 
Ό ποταμος <cPegae>> (σελ. 555) ε!ναι αlιτος ουτος ό Μείζων Ποταμός. 

(Βλ. REB, IV, 220, Νο 4). 
Συχαί (αΊ), τΟ &ρχαίον Ονομα τοίι Γαλατά γράφεται: «Sycae» {σελ. 37), 

>>Sycae>> (σελ. 72 καl 625), καi <cSykaέ'>> (σελ. 127). 'Η λατινιχiι μετα

γραφη τοϋ Ονόματος τούτου r.ίναι «Sykre». 

Άvτι{Μτως πρΟς δ,τι γράφει Ο Ε. l\1. έν σελ. 79, οUδέποτε ύπfιρξεv εν 

rιCcιiιJ τlϊς παροικίας τών Γενουηνσίων είς τΟ Πέρα (Γαλατάν). Έξ άλλου 

. i'i 
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ή λέξις (ιι3cuιι ({tυρεΟς τίϊ)ν "Ιπποτών), η &πcιντώσα είς τΟν Όδηγόν δf:ν 
ε\~αι κ~τάλληλος., Τίi!εται ένταίi&α &ντ\ 6iς λέξεως armoiries (ο!κόσ~μον). 
Το λεγομενον <<ecu» εlναι ή βάσις η τΟ σώμα Επl τοϋ όποίου ζωγραφί
ζονται η Εγχαράσσονται τα Εμβλήματα. 

Είναι ό Μ. Delaunay Εκείνος, δστις είς τΟ Εργον αδτοϋ Notice sur les 
fo~tificatίons de Galata, τΩ δημοσιευ&f:ν rO 1864 Εν Κωνσταντινουπόλει 
και βραδύτερον είς τiιν μελέτην του ύπΟ τΟν τίτλον Notice sur le νieux 
Galata καταχωρισftείσαν είς η) ν L~U nivers Revue Orientale Εδωσε τΟ 
Ονομα «οlκόσημα τijς παροικίας τοV Πέρα» (σελ. 113 χαl 232} καl διέκρινεν 
είς τα οίκόσημα ταϋτα τΟν 11·υρεΟν τών Παλαιολόγων, συνδεδυασμένον έπl 
τών τειχών τοϋ Πέρα μΕ τΟν έρυ{}ρΟν σταυρΟν τfiς Γαληνοτάτης Δημοκρα

τίας τi'jς Γενούης (σελ. 106). Ό 'Άγγλος πάστωρ Covel (οvτος παρέμεινεν έν 
Κωνσταvτινουπόλει άπΟ τοϋ Ετους 1669 μέχρι τού 1677) Εγραψε περίπου η~ 
αUτU Εν τΟ) 1iμερολογίφ του, Πποσπάσματα τοϋ .Οποίου Εδημοσίευσεν ό 
:rasluck έν ετει 1904-1905 (έv B.S.A, ΧΙ, σελ. 52). Πράγματι εγραφεν 
ο J. Covel : «insignia sunt impii (iωperii) Greci et Perae credo>>. 

Εϊς Sv Εν προπαρασκευή Εργον μου περl τοίi &ρχαίου Γαλατd διευχρι-

νι ω, οτι τα περι ων ο ισγος οικοσημα. τα όποία έφαίνοvτο dλλοτε Επl τών 'ζ ., ' ' -ε <: ) ' ' ' 

πυλ6Jν τοϋ Οχυρού των Γενουηνσίων, είναι των Παλαιολόγ~ν. εϊς αύτα δΕ 
οίκόσημα τilς Γενούης δΕν συμπεριλαμβάνονται ούδαμcΟς. 

"Όταν ό ~Ανδρόνικος Β', δια να διασφαλίσυ τοiις Γενουηνσίους, Εδω

σεν είς αύτο.Uς τΟ δικαίωμα να περιφράξουν nlv παροικίαν των, &χciλυπτον 
λόγφ τijς καταστροφijς τών προηγουμfνως {;φισταμένων Οχυρωμάτων δι~ ένΟ_ς 
Vψηλοϋ τείχους, Επέβαλεν είς τοUς &ποίκους, ώς τεκμήριον τiiς Επικ~ριαρχίας 
του Επl τοϋ εις αUτοUς παρα τfις Αύτοκρατορίας παραχωρη&έντος Εδάφους 
να Εντειχίσουν έπ\ τών πυλών τιΤ)V νέων Οχυρών τα ϊδικά του οικόσημα. ·Η 
Επικυριαρχία αϋτη έπεξετείνετο καl έπl τοϋ προσώπου τiiJν &ποίκων, οί όποίοι 
άνεγνcΔριζον έαυτοUς ώς δουλωταροίκους του αUτοκράτορος. 

Ή 1σtορία τοϋ ναοϋ τού 'Αγίου Παύλου (Άρι'ιπ τζαμ\) (σελ. 87-88 
χα\ 347- 349), επρεπε, βασιζομένη iπ\ τών νέων iρευνών, ν' απαλλαγίj απο 
~σUς {}ρύλο~ς, οϊτινες παρεισέφρησαν εlς τΟν Όδηγόν. ~Ως πρΟς τΟ κηlριον, 
ο Ε. Μ. ωφειλε νι\ συμβουλευi!jj τον J. Ebersolt, Mission archeolo· 
gique a Constantinople 1920, Παρίσιοι, 1921, σελ. 38-47 οJς καl τaς 
χαλκογραφίας XXXIV- ΧΧΧΙΧ, &ς προς δε τiιν \στορίαν, Le Pietre 
sepolcrali di Arab·Giaιni (διι\ το τελευταίον τοϋτο εργον βλ. τiιν βιβλιο· 
γραφίαν, llτις &κολου\Jεί). Συνεταύτισα τΟ τέμενος τοϋτο μΕ τ1lν παλαιαν 
έχχλησίαν τijς 'Αγίας Εlρήvης (REB, rv; 224, Ν ο 10). Το κατώτερον μέρος 
τών τοίχων τοϋ κτηρίου (Εξαιρουμένου τοϋ βορείου τοίχου, τουρκικilς ~πο
χijς), αναγεται εις την βυζαντιηlν περίοδον, η. δf: ύπεροικοδομη είς λαrι
νικiιν Εποχήν. Αί Επάλξεις (παραπέτα) είς τΟ ΕσωτερικΟν τοϋ κτηρίου 
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ανήκουν είς το μεταξu τοϋ Ε' χα\ ΙΑ' αίώνος διάστημα. (Βλ. Ebersolt). 
'Ο ναος τοϋ 'Α γ ίου Βεvεδίκτου (σελ. 341- 343) ουδεμίαν δυσχέρειαν 

παρουσιάζει πλέον, δσον άφορ(i εlς τiιν ταύτισίν του. "Η Εξέτασις τοϋ κεν
τρικού ·θόλου καl τών είσέτι δρ{}ίων τοίχων τijς δ.ψίδος μαρτυρούν τfιν 
βυζαντιν1lν προέλευσίν του. 'Αντι&έτως πρΟς τΟ ύπΟ του Gyllίus γραφΕν 
(Ί'opograpl1ia, έκδ. 1561, σελ. 228), ή ε~ρετα δεξαμενή, {\τις εόρίσκετο πλη
σίον τοϋ ναοϋ τούτου, δΕν είχε στήλην, καDως &χριβώς ύδαταπο{Η)καί τινες 
φέρουσαι σήμερον τΟ Ονομα ΤσουκσUρ- Μποσταν είς τΟ ΕσωτερικΟν τού Βυ~ 
ζαντίου (βλ. REB, IV, 232, Νο 2). 

'Η σημερινfι λατινικiι Εκκλησία τοϋ "Αγίου Γεωργίου καταλαμβάνει τΟν 
αϋτΟν χώρον, τΟν όποίον κατείχεν ή όμώνυμος βυζαντινiι Εκκλησία, ή &να
φερομένη κατι\ το 1303. 

"Ο Φραγκίσκος Roboly καl ό I\1eynard, ένταφιασ8·έντες είς τΟν Εν 
λόγφ ναον τού 'Αγίου Γεωργίου, αναφέρονται ε!ς τον Όδηγον (σελ. 334) 
ώς πρεσβευταl τί)ς Γαλλίας. Πράγματι ό πριίJτος ήτο Εμπορος είς τΟν Γαλα~ 
τU:ν, καrα τfιν c1πουσίαν δΕ τού Γάλλου πρέσβεως. Εντεταλμένος να μερι
μν(j περl τών -δπο&έσεων τfίς Γαλλικiiς παροικίας. Ό δεύτερος ώνομάζετο 
David l\1eynard καl fιτο δραγομάνο; τiiς αϋστριακfΊς πρεσβείας. 

~Εν σελ. 89 δναφέρεται δτι τΟ Χάνι τοϋ ΡουστΕμ πασσά δ)κοδομή{}η 
μεταξu τών έτών 1544 χα\ 1550 (Ιιμερομηνίαι &ναφερόμεναι ύ;rο τοϋ 
Scl1neίder καl τοϋ Νομίδου), Ενψ τΟ οίκοδόμημα τούτο &νάγεται είς τΟ Ετος 
1561, εν σελίδι δf. 361 είς το 1560-1561. 

Ta ύπο το οvομα «Cattanoo>> (σελ. 51) χα\ «Bωnellini>> (σελ. 82) 
μνημονευόμενα πρόσωπα οUδέποτε fζησαν Εν Βυζαντίφ. ~Εν Γαλατ(j ύπfΊρ
ξαν οίκογένι::ιαι «Cattaneo» καl «Lomellίnί». 

'Αντι&έτως προς δ, τι εγραψα ι'iλλοτε έγm ό 'ίδιος (EclΊOS d'Orient, 
τόμ. XXVI, 1927, σελ. 323) ό 'Ανδρέας Σενιέρος (Andre Chenier) δiον 
έγεννήDη εΙς το Χάνι 'Αγίου Πέτρου, &ς αναφέρεται εΙς τον Όδηγον (σελ. 
81). ~Επl τϋ βdσει σχετικών έγ)ιράφων διεπίστωσα, δτι έν Ετει 1762 υπηρ
χον εlς τfιν {}έσιν τού Χανίου οϊκίαι ξύλιναι, κατέχουσαι όλόκληρον τΟν χώ
ρον κατα μiiκος τΥjς όδοϋ "Εσκl Μπάvκα, είς μίαν δf: τών οΙκιών τούτων 
Εγεννή\Jη ό π οι η τής. 

Σελ. 130. 'Η βασιλεία τοϋ Μπωδουtνου Β' χα\ τού 'Ιωάννου Βρυεν
νίου δΕν Εκτείνεται &πΟ τοϋ 1128 μέχρι τού 1237, &λλ~ &πΟ τοϋ 1228 μέχρι 
τοϋ 1237. 

Είς τσUς πίνακας τοϋ κέντρου τfις όμάδος «centres de groupement» 
Γαλατασεράϋ (σελ. 152) δέον ν' αχολου&ίi το σημείον G, 11 &ντ\ 6, 11· το 
τοϋ Κουλά τοϋ Γαλατά (σελ. 153) πρέπει νU είναι τΟ G, 9 &ντt τοϋ 6, 9 καl 
το τού 'Αξαράϋ (σελ. 158) D, 5 αντ\ τού Α, 8. 

'Ο Β ό σ π ο ρ ο ς.-"Οσον &φορg ε!ς το Διπλοκιόνιον (Μπεσικτiiς) το 
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σχετικΟν κείμενον (σελ. 542, στίχ. 14-16) ε1ναι &κατανόητσν. Πρόκειται 

&ναμφιβόλως περi τοϋ στόλου Οστις 1~1γχυροβόλει έκάστοτε πρΟ τού &νακτόρου. 

Το μέγαρον τiiς γαλλιχijς πρεσβείας ε!ς τα Θεραπειa (σελ. 550), aλλοτε 
Ίδιοκτησία τών πριγκίπων της οίκογενείας cyψηλάντη, δΕν &πετεφρώ{}η 

χατα τΟ ετος 1923, &ίιλcΧ κατU τi]ν πυρχα·ωv του Αύγούστου 1913. (Βλ. Εφη

μερ. <<Stamboul» τijς 13 Αuγούστου 1913). 
'ΓΟ χωρίον τοϋ Κιρετσμπουρνοϋ &ναφέρεται εΊς τΟν 'ΌδηγΟν ύπΟ τΟ 

οvομα (σελ. 550) Κλείδρα του Πόντου, Πντl Κλείδα. ΕΙς ολίγους στίχους 
κατωτέρω &ναγινώσκομεν «Dionystus» &vτl «Dionysius». 

"Όσον &φορq εLς τΟ Βέ'ίκοζ Επl τiiς &σιατικiiς &κτfjς τοϋ Βοσπόρου (σελ. 
551, στίχ. 5-6), (Ίναφέρεται, δτι τΟ χωρίον τούτο εχει το είς nlν περιοχηv 

της πρωτευούσης τώv <<Bebryker>>. Κατωτέρω &παντάται ό τόπος «Bebri~ 
ker» (στίχ. 10), καl Εν συνεχείg (στίχ. 11) ή γραφη <<Bebrykers>>. ΊΌ οωμα 
τούτο Επανευρίσχομεν ε!ς τΟν ένικc)ν &ριΗμΟν Εν σελ. 548, στίχ. 24, προχει· 
μένου περl τοU Ίστινιγιέ, τοϋ ΣωσΗενίου τώv Βυζαντινών. Ό Γάλλος &να

γνώστης -&α πρέπu να μαντεύση, δη τΟ όνομα τοίίτο, κατα διαφόρους τρό

πους δρ&ογραφούμενον, εlναι τΟ Οvομα των Βεβρύχων (Bebryces), λαού, 
τΟν όποίον εύρίσκομεν U.λλως τε &ναφερόμενον ύπΟ τΟ τελευταίον τούτο 
ονομα (Εν σελ. 31, στίχ. 37). 

Ώς πρΟς την μάχην τοίί Κωνσταντίνου κατiι του Λικινίου, διεξαχθ-είσαν 

ε!ς τiJν Χρvσόπολιν (σελ. 534, στίχ. 36) άντt του "il {ait la lutte", δέον νa 
γραφϋ, συμφώνως πρΟς τΟ ίστορικΟν γεγονΟς τούτο: ιιil faut la ltιtleιι. 

Σελ. 573, στίχ. 3. <<Βα()iJς 'Ρύαξ>> πρέπει νa μετηφρασftii rr1iιιisseau 
ΡΨοfοηdιι καl όχι ιι.Πιιisseαιι eιιfOJzciιJ. 

Βιβλιογραφία. Ό βιβλιογραφιχος πίναξ (σελ. 608- 615) περιέχει, λέγει 
ό συγγραφεUς τCt κυριώτερα Εργα, τα όποία είχεν iJπ' όψιν του κατα ηlν 

σύνταξιν του 'Οδηγοί!. Πολυάρι&μα €ργα πρώτης γραμμf]ς &ναφερόμενα εlς 

τ1lν ίστορίαν του Βυζαντίου καΙ εις τα μνημείά του δΕν μνημονεύονται, οUτε 
αUτη &κόμη ή Histoire des Croisades et du royaunιe franc τού Rene 
Grousset. Ή ύπΟ των Σταυροφόρων Uλωσις τijς Κωνσταντινουπόλεως έγέ· 

νετο τiJν 12ην Άπριλίου, (Grousset, ΙΙΙ, 183) καl οχι t1JV 13ην του μηνος 
τούτου, &ς λέγει ό Μ. (σελ. 42). 

Άντl μερικών «vσyages pittoresques», αναφερομένων είς την βιβλιο
γραφίαν ταύτην, Ί}ιi Επρεπε μάλλον να έσημειοϋτο ή πασίγνωστος &φήγησις 

τοϋ Clavijo, Historia del Grau Tamerlau ... Μιχδρίτη, 1782 ('Αγγλικη μετά
φρασις ύπο τον τίτλον R. G. de Clavijo, Ambassy to Taιnerlan 1403-
1406, εκδοσις Ί'l1e Brodway 'Γravellers, Αονδίvον, 1928). Ε!ς το Εργον 
τούτο ό Clavijo περιγράφει τi)ν βυζαντιν1lν πόλιν καL τα οικοδομήματά της 
Lδίως δΕ τοUς ναοUς καΙ τdς μονάς. Οί'Jδ~ Επρεπε να &γνοη{}οϋν δύο βιβλία, 

σημειούμενα ε!.ς την πρώτην Εκδοσιν (σελ. 524) : τού Hamnιer, Constanti-
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nopolis und der Bosporus, 2 τόμοι, Πέστη, 1822, καl του Α. Zauotti, 
Autour dcs murs de Constantinople, Παρίσιοι, 1911. Α _ 

1 'Η Histoire du comUΊerce dans Je Levaut au moyeu age του \~ · 
I-!eyd, 2 τόμοι, Λειψία, 1923 καl το eργον. του :'. Berιe;e, Il pal:zzo 
deg1i ambascίatori di Venezia a Constantιnopolι, Βονωνια, 1932, εργα 
πλούσια είς παντοειδείς πληροφορίας, δΕν αναγράφονται εlς τiιν β ι βλιογρα-

φίαν τοϋ "Οδηγοϋ. , _ , _ • -
τα έπιστημονιχα περιοδικα τfιc; Εύρώπης και της Αμερικης ομι~ωυν 

λίαν εlιφήμως περl τοϋ πεντατόμου συγγράμματος τού &καδημ~·ίκοϋ, κ. Φα_ιδω-

κ ου) ε, υ" πΟ τΟν τίτλον <<Βυζαντινών Βίος χαl Πολιτισμος>), εκδο{}εντος 
νος ουκ , , , , _, ~ , 
ύπΟ τoii Γηλλικοϋ Ίνστιτούτου ~Αθηνών. 'Ο l\1. δεν επρεπε να το ~αγ~οησu 
εις μίαν βιβλιογραφίαν, εlς την όποίαν &ναφέρονται Εργα· πώρρω απtχοντα 
τοϋ να δύνανται να συγκρι{}ούν πρΟς τΟ Εν λόγφ σύγγραμμα. , , 

•ο συντάκτης τοϋ (Οδηγού ήγνόησεν Επίσης την όλοκληρωτικ,ην μtλετη~ 
τιlν σχετικ 1)ν πρΟς τιlν τοπογραφίαν τοϋ Γαλατά καl τών ;-τεριχωρων κατ~ 
τΎιν &ρχαιότηtα, τιlν δημοσιευθείσαν εlς τΎιν Revue des Etu~es Byzan_:ι~ 

' IV (1946) σελ. 218-238, μετι) σχεδίου τijς μελετφ~εισης περιοχης. 
nes, τομ. 'λ " ' 

eH αναδημοσίευσις (σελ. 83) τοϋ σχεδίου τlϊς Κωvσταντινουπο εως υπο 

- Buondelιnonti Εδει νU. συνοδεύηται ύπΟ τfις &ναγραφf]ς τfις ήμερομη~ 
του -δ'' 
νίας (1422) τiiς παραμονiiς Ιν Άνατολii του φλωρε.ντ:vου.~αξι ι~το,υ ω_:; 

• - 'ε'ργου του . Liber Insularunι ArclΊipelagι εκδουεντος υπο του 
και του · , 1 · 1 
ΑΙμιλίου Legrand ύπο τον τίτλον Description des Iles' de 1 Arc11pe, 
Παρίσιοι, 1897. Γνωρίζομεν μεγάλον &ρι/)μον τοιούτων σχεδιων: G: Gerola: 
Le vedute di Constantinopoli di Cristopl1oro Buondelmontι., Studι 
bizantini e neoellenici, ΠΙ, 24 7-279. Τι να Ι ξ α~τών lδημο~ιευiJησα;. 

Σ λ. 609. 'Η πραγματεία κατr'< τον Dr Covel's Notes on Galata δεν 
ε k '" δ' Q δ' ' , ' , ' - Th I3ent άλ)' uπο του F. vV. Hasluc , εζε οuη ε εις 

εγραφη υπο του · ' '" ,. λ 
το Tl1e Annual of the Britiscl1 Sclωol at Atl1ens, ΧΙ (1904 -190ο) σε , 

50-62 μΕ σχέδια καl είκονογράφησιν. , " 
"Οσον &φορ(J εις τdς βυζαντινας Εκκλησίας τiις Κωνσταντιν~υπολε~ς,, ο 

συγγραφεUς {}Ct Επρεπε να είναι Ενήμερος ~βασικών _τι'\:ων. μελετων. Δια τον 
' - Άγίας Ε!ρη'νηc π.χ. : TJ1e Church of Saιnt Eιrene at Constan· 

ναοv της - • . · 
1 

· b 
tinople by Walter S. George ArclΊitect witl1 an hιstorιca notιce Υ 
Alexander van Millingen and an appendex of the monι:men: of Por· 
phyrios ],y vV. Wood,vard, Α.].Β. \Vace ... , Oxford Uuι;ersιty press, 
(aνευ ήμερομηνίας, πιftανώς 1912 i\ 1913), εργο~ διεξοδικο_:' ~Χ11,ι'·_ 4ου 
συνοδευόμενον ύπΟ δύο Εγχρώμων χαλκογραφιών του μωσαικου :ης α~ιδο~ 
39 σχεδίων, απόψεων τοϋ ναοίί, ώς καl UπΟ Επιγραφών Επl κεραμων εν τφ 
κειμένφ καl 25 χαλκογραφιών ΕκτΟς κειμένου. , , , 

'Ως προς τον ναον τiiς 'Αγίας Μαρίας ( Οδαλαρ Μεστζιδι) ό Ικδότης 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ 'Έ1'ΘS ΚΒ' 21 
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τού όδηγοϋ Επρεπε να γνωρίζtΙ τΥιν προκαταρκτικ1lν fκ&εσιν τών άνασκα

φών, τών διενεργη&εισών ύπΟ τοϋ Ρ. Schazmann, Die Grabung an 
der Odalar Camii ίη Konstantinopel. Aι·c!Jaologischer Anzeiger, 1935, 
σελ. 513-519 κα\ Les fresques byzantines recemιnent decouvertes par 
I'auteur (Ρ. Schazιηann), S.B., VI, 2 (1940) σελ. 372-386. 

Ό κ. Μ. aγνοεί δτι δ ναος τού Άγ(ου Παύλου (Άρι1π τζαμ\) περιε

γράφη ε(ς το ~ργοv Le pietre sepolcrali di San Paolo a Galata. Soc. 
Lig. di Stor. Pat.-. per Ia Liguria (N.S. [LXIX] 1942). Ό τόμος οvτος 
περιέχει UπΕρ τδ.ς 110 εlκόνας καl πανομοιότυπα Επιγραφών προερχομέ

νων Εκ τοϋ ναοϋ τούτου. eo J. Ebersolt περιέγραψεν εlς την Mission 
archeologίque de Constantinople, 1920, Παρίσιοι, 1921, τaς ι!ποικοδομή
σεις τοϋ ναοίί τού-του καl άνεδημοσίευσεν εΊς τδς χαλκογραφίας XXXIV
ΧΧΧΙΧ τα ύπολείμματα τών τοιχογραφιών καl τών λελαξευμένων Επάλξεων 

(παραπέτων), χρονολογουμένων άπΩ τού Ε' μέχρι τού ΙΑ' αίώνος, τα όποια 

άνευρέ&ησαν είς τΟν εiρημένον ναόν. 

Οι Ενδιαφερόμενοι δια τi}ν ϊδρυσιν τΥ)ς Κωνσταντινουπόλεως, καl τiιν 

στήλην ταU Κωνσταντίνου (Τσεμπερλίτας), {}~ &ναγνώσουν μετ~ Ενδιαφέροντος 

τΟ &ξιοσημείωτον Εργον, δυστυχώς μ1l τελειω{}·έν, τοϋ ~Ασομψιονιστοίi David 
Lat!Joud : La consecration et la dedicace de Constantinople, Echos 
d'Orient, ΧΧΙΙΙ (1924) σξλ 284-314, κα\ XXIV (1925), σελ. 180-201. 
~Επίσης Ελλείπουν &πΟ τiιν έν /,όγφ βιβλιογραφίαν α ι Εκθ-έσεις περl τών &να

σκαφών τοϋ Μεγάλου Παλατίου καl τοίi Ίπποδρόμου ύπΟ τών S. Casson 
κα\ D. Τ. Reice. 

Θα περιορισ&ώ εiς όλίγας &κόμη παρατηφlσεις, διότι CΧλλως κινδυνεύω 

να ύπερβώ τα δρια τllς παρούσης βιβλιοκρισίας. 

Σελ. 609 : ~Εν σχέσει πρΟς τΟν Μ. Delaunay δ τίτλος τοϋ μνημονευο
μένου περιοδικού δεν είναι Revue Orίentale de l"Univers, άλλα L"Unί
vers, Revue Orίentale. Ή Notίce sur le vieux Galata εύρίσκεται είς τα 
τεύχη τών ετών 1874- 1875, σελ. 25-30, 105-116, 170-178 καl 

225-233. 
Έν σελ. 610 aναγινώσκομεν: Von der Golz, Environs de Constanti

nople. Θα είναι δύσχολον διU. τΟν &ναγνώστην να μαντεύση, Οτι πρόκειται 

περl ένΟς χάρτου τιτλοφορουμέvου Karte der U1ηgegend von Constantino
pel, (aνευ ήμερομηνίας, εlς κλίμακα 1 : 100.000), !κτυπω{}έντος δν Βερολίνφ 
μετ' δπεξηγηματικ\ϊς πραγματείας εξ 26 σελίδων. 

Σελ. 611 αναγράφεται : De La J onquiere, Histoire, de IΈmpire 
Ottoman. "Αντ1. τΥjς Εκδόσεως τοίi 1897 επρεπε να μνημονευ{}fj 1') τελευ

ταία τοιαύτη είς δύο τόμους του 1914. 
Σfλ. 612 : &ναγινώσκομεv : Kartes ton chersaion Teίchon &ντl <<Χάρ· 

της τών χερσαίων τειχών)> τοίi σοφού Μ. Σ. Νομίδου, μf: τΟ «Brell. d. Corr.» 
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πάλιν πρέπει να Εννοήσωμεν «Bulletίn de Correspondance Hellenίque». 
Σελ. 613: Εύρίσκομεν ύπΟ δύο τίτλους διαφόρους τα όνόματα «Pappa· 

dopou1os» καl «Papadopoulos Jean Β.» Συμφώνως πρΟς τα &ναγραφόμενα 
εργα, βλέπομεν Οτι πρόκειται περl του πασιγvώστου βυζαντινολόγου καl φίλου 
"Ιωάννου Παπαδοπούλου, καitηγητοϊi τοϋ Πανεπιστημίου, Οστις διεκρί1}η καl 
εiς τΥιν μελέτην τfις τοπογραφίας τfις Κωνσταντινουπόλεως. 

'Ητο περιττΌν να προστίΒ·εται Εκάστοτε, Οτι τούτο η Εκείνο τΟ βιβλίον 
εlναι συντεταγμένον είς τi}ν •Ελληνικ1Ίν (σελ. 614), τi}ν ~ Αγγλικήν, την Τουρ
κιχi}ν (σελ. 612), εlς τi}ν Γερμανικi}ν (σελ. 611 κ.δφ.) i\ ε(ς τi}ν 'Ιταλικήν, 
δεδομένου Οτι οι άvαγραφόμενοι τίτλοι &ρκουv, Οπως δείξουν είς ποίαν γλώσ

σαν Εκαστον εργον Εχει γραφη. 
Σελ. 609 : Ί-Ι μνεία τοϋ Corpus scriptorum historire byzantinre, 

Εκδ. Βόννης, κακώς συνοδεύεται ύπΟ τfις φράσεως «en latin». Είναι γνω
στόν, Οτι ή συλλογtΊ αϋτη περιέχει τα "Ελληνικα κείμενα μετα μεταφράσεως 

είς τΥιν Λατινικήν. 
Σελ. 53: &ντl τού «communite» δέον να γραφfj «COlllffiUnίe». 
Σελ. 598: &ντl τού «Agantl1onίus» πρέπει να γραφij «Argantl1onius». 
Σελ. 599, στίχ. 41 : το «Plantes sulutaires» διορ/!ωτέον «Plantes 

sa1utaίres». 
ΕΙναι λυπηρΟν τΟ Οτι σχέδιά τι να διά τα Οποία εχει δ συγγραφεiις είδι· 

κότητα, &νεδημοσιεύ&ησαν είς ύπερβαλλόντως μικραν κλίμακα είς τρόπον, ΟΟστε 
νa καiJίστανται ταϋτα σχεδον liχρηστα (lδίως τα σχέδια σελ. 64, 80-81. 

455 κ α l 536 - 537) 
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖ!ΟΣ 

G e ο,. g Ο s t ι· ο g ο 1' s lc y, Gesc!Jicl~te des byzantinisclιen Staates. 
Δευτέρα έκδοσις 1.952, σελ. 496. 

Το 1940 δδημοσιεύiJη το πρώτον η Ίστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους 
' Ο k " • "'} cι τού διαπρεπούς Ρώσσου κα{}ηγητοίi Γεωργιου strogors y, οστις ειχεν ε ιυει 

είς Σερβίαv, δπου διδάσκει εiς τΟ Πανεπιστήμιον τού Βελιγραδίου. Της 
~ ' ~ 'λ ' ' Ν' 'Ε ' πρώτης έκδόσεως Εδημοσίευσα επαινε~ικην ανα υσιν εις την εαν στιαν 

(τ. 36, 1944, σ. 718), ή όποία, δυστυχώς, δεν ~γινε προσιτi} ε!ς τον συγγρα
φέα. Κα\ δν γένει η έλληνικi} βυζαντινολογικi} βιβλιογραφία δεν γίνεται 

ε1Jκολα γνωστη είς τοiις ξένους. 
•Η άξία του Εργου τοϋ Ostrogorsky φαίνεται καl Εκ τούτου Οτι εLς 

διάστημα δώδεκα Ετών, καί, παρcΧ τας δυσκολίας των καιρών, έχρειάσitη να 
γίνη καl δευτέρα εκδοσις. Κατα σύμπτωσιν καl Ciλλου μεγάλου Ρώσσου ίστο· 
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ρικοii, τoii Α. Vasiliev ~ξεδόiJη το 1952 ή 'Ιστορία τoii Βυζαντινοii Κρά
τους (History of the Byzantine Empire εlς τρίτη ν η τετάρτη ν εχδοσιν) '. 

Πολλοl Ρώσσοι ίστορικοl fισχολή{}ησαν καt(L τΟν δέκατον Ενατον αtώνα 

καl τας &ρχCtς τοϋ εtκοστού μΕ την ίστορίαν τοϋ Βυζαντίου, &λλU. κανεlς_Εξ 

αUτών δΕν είχε την Επιστημονικην &ξίαν οϋτε τού Ostrogorsky οιJτε τοϋ 
Vasiliev. τα ίστορικα Εργα τών δύο τούτων μεγάλων 'ιστορικών Εχουν βέβαια 
καl αUτα μερικ<iς Ελλείψεις, Οπως δλα τα μεγαλύτερα Εργα, &λλ~ είναι τα 

καλύτερα τών μέχρι τούδε γραφέντων καl δίδουν &χριβεστέραν εlκόνα τοϋ 
Βυζαντίου, συγχρόνως δΕ χρησιμοποιούν πολU ταUς προηγουμένους Ρώσ

σους 'tσtορικοUς καl τοUς κα&ιστούν οϋτω Οχι &παραιηlτους πλέον δια τοUς 
νεωτέρους LστορικσUς τΥjς Δύσεως. Πρέπει δμως να διακρίνωμεν τα Εργατών 

δύο μεγάλων ίστορικiδν (o't Οποίοι fιvαγκάσ{}ησαν να φύγουν Εκ Ρωσσίας) 

άπΟ τας προσπαθ·είας τών νεωτέρων μαρξιστών Ρώσσων, οί Οποίοι &κόμη 

δΕν κατέχουν οUτε την σχετικ1)ν βιβλιογραφία-ν διlι να γράψου-ν άνώτερα F;ργα. 

Σήμερον -&α Ομιλήσω εlδικώτερον περl τΎjς Εκδόσεως τοϋ Ostrogorsky~ 

άναβάλλω δΕ την άvάλυσιν τοίi Εργου τοϋ Α. Vasiliev. 
Το βιβλ(ον τoii Ostrogorsky ~ξεδόδη εlς τi]ν σειριlν τoii Handbucl1 

der Altertuιns,vissenscl1aft τοϋ Μονάχου, τΟ όποίον &πευ-&ύvεται εlς τΟ διε
-&νΕς κοινΟν καl &κολου&εί Επομένως ώρισμένας &ρχ(1ς Επιστημονικάς~ πλήρη 

κατα τΟ δυνατΟν βιβλιογραφία-ν, πλ1lρη εύρετ1lρια κλπ. Πράγματι ό Ostr. 
παρέχει πλουσίαν βιβλιογραφία-ν, ε'ίδικώς μάλιστα nlν σλαβικήν, ε'ίς εκαστον 

κεφάλαιον προτάσσει &νάλυσιν τών πηγών, έν τέλει δΕ προσ&έτει γενεαλογι

κοi>ς πίνακας, εύρετήρια και πολυτίμους χάρτας. Είκόνας δΕν Εχει τΟ βιβλίον 

τοϋ Ostr. διότι είς τfιν σειραν τοίi Handbuch -&α ΕκδοΗiϊ είδικΟν Εργον περι 
τΥjς βυζαντινΥjς τέχ.νης, Οπως καl περ\ τΥjς βυζαντινΎjς φιλολογίας. 'Έτσι οΊ 

μορφωμένοι αv&ρωποι δλου τοϋ κόσμου ι9·α εϋρουν πλούσια καt &κριβΥj βοη· 

{}ήματα είς τΟ &νωτέρω Handbucl1 δια τUς εϊδικcΧς μελέτας των η τα γενι. 

κώτερα πνευματικά των Ενδιαφέροντα. 

Δυστυχώς ήμείς έν eΕλλάδι δΕν δυνάμεitα να έργασΗώμεν κατα τΟν 

'ίδιον τρόπον. ΔΕν fχομεν άνάλογον Handbuch, δΕν Εχομεν εϋχέρειαν πλου

σίων βιβλιοΗ·ηκώv, δΕ-ν δυνάμεΗ·α ήμείς να &ποτεινώμε.fi-α έλληνιστl ε1ς τΟ 

διε-&νfς κοινόν. Δι' αϋτΟ δταν Εγραφα και έycD ίστορίαν τοϋ Βυζαντινοϋ Κρά

τους, &πέβλεπα κατα πρώτον λόγον εlς <Έλληνας μορφωμένους &νίl·ρώπους, 

παρέ{Ι·ετα Επομένως τι)ν κυριωτάτην βιβλιογραφία-ν (&σχέτως τϊiς άπόψεως, 

δτι δΕν εύρίσκομεν Εν Ά·{}ήvαις Ολην τfιν λεπτομερειακην βιβλιογραφία-ν), 

1 ΤΟ ίστορικΟν fiργον του Vasilieν εξεδό-&η τΟ πρώτον ρωσιστί, fiπειτα συνε· 

πληρώ{}η είς &γγλικi]ν καl γαλλικ1lν fiκδοσιν, μετεφράσ{}η δέ ίσπανιστt καi τοuρκι

στi. Φαίνεται καΙ. έκ τιί)ν Εκδόσεων του fργου τοϋ Α. \lasiliev, πόσον ενδιαφέρει 
σήμερον ή ίστορία του Βυζαντίου. 
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έπρόσεχα τΟ Ενδιαφέρον τού "Ελληνος άναγ\'ώστου 1 Οχι τοϋ Κινέζου η τοϋ 
Βραζιλιανοϋ, δι' αUτΟ παρα&έτω χαl πολλα χωρία χαρακτηριστικα εκ τών 

~ , , • , Ε' 
ποώτων πηγών, τα όποία δύνανται οί αναγν&σται μου να εννοησουν. ις 

α~τΟ μάλιστα τΟ σημείον δύναται δν έλληνικΟν Εργον να πλεονεκτϋ &πέναντι 
τά'Jν ξένων, τα όποία δΕν δύνανται τόσον εϋκολα να προσφέρουν ε1ς &ναγνώ· 
στας διαφόρων έ'θνών κείμενα <Ελλήνων συγγραφέων τοίi Βυζαντίου. ΤΟ 
άνωτέρω προτέρημα toίi Lδικοϋ μου Εγχειριδίου τΟ έπρόσεξαν καl ξένοι κρι

ταί, έν& U.λλοι δΕν τΟ ένόησαν. 
'Ε~ειδη δΕν f:χομεν εlς ηΊν eΕλλάδα Handbuch ~ Ύ]τοι σειραν ~ιδικών 

βιβλίων, περl τέχνης, φιλολογίας κλπ. δι' rιϋτΟ περιέλαβα είς τΟ Lδικόν μου 
Εγχειρίδιον καl σύντομα κεφάλαια σχετικά, μΕ ε'ίκόνας τινός βυζαντινάς, &στε 
οί &vαγνώσται να λάβουν συνολικην lδέαν περt Βυζαντίου. ~Αναφέρω τας 
συσχετίσεις αUτάς, τι1ς Οποίας -&εωρώ &ναγκαίας δι~ "Ελλη-νας άλλα καl δια 
ξένους Ε-νδεχομένως &ναγνώστας. 

·ο Ostr. &κολουθ·εί 'ίδιον τρόπον διαιρέσεως κεφαλαίων είς τiιν Βυζαν
τιvην 'tστορίαν, τfιν όποίαν κανεlς άλλος δΕν έμιμήΗη. Δεν δίδει πολλiιν σημα
σία-ν ε'ίς τiιν χρονολογικην σει.ρδν (τοUναντίον πράττει δ Α. Vasiliev), &λλιi 
χωρίζει τiιν ίστορίαν εLς κεφάλαια κατα τα χαρακτηριστικώτερα γεγονότα τΎiς 
~ποχiiς: 1) βασιχι'< στοιχεία τiiς παλαιοτέρας βυζαντινiiς (τiiς πρωτοβυζαντι
νiiς) &ναπτύξεως τoii Κράτους (324- 610). 2) Ό &vων περl τiiς uπάρξεως 
τoii Κράτους (610-711). 3) Ή ~ποχi] τiiς εlκονομαχικiiς κρίσεως (711- 843). 
4) Ή &χμ η τiiς βυζαντινiiς αi!τοκρατορίας (843 -1025). 5) Ή επικράτησις 
τiiς στοατιωτιχiiς άριστοχρατίας (1081- 1214). 6) Ή λατινικi] κυριαρχ(α 
κα\ >i &ποκατάστασις τoii Κράτους (1204- 1282). 7) Παραχμi] καl πτώσις 
τoii Βυtαντινοii Κράτους (1282 -1453). 

Βε~βαίως ή τοιαύτη διαίρεσις εϋκολύνει γενικ1lν τινα &ντίληψιν περl τiiς 
βυζαντινΥjς 'ιστορίας, δΕν ε'ίναι Ομως πάντοτε δικαιολογημένη. 

Οί\τω τΟ πρώτον τμΥjμα έκ πεντήκοντα τριών σελίδων ε'ίναι πολ.U σύν
τομο-ν καl δέν &ναπτύσσει δεόντως τ&ς βάσεις, έφ' ών Εστηρίχ{}η τΟ ΒυζάΨ 
τιον δια να ζήση χίλια περίπου χρόνια. <Η σημασία τού Χριστιανισμού τονί
ζεται, &λλ' οχι δεόντως' οi!δεlς λόγος π.χ. περl τiiς φιλανiJρωπικiiς ~ργασίας 
τiϊς 'Εκκλησίας, η όποία Εν τούτοις εlχε τόσην σημασία-ν και δια τΟ Κρά
τος ι. Αί συζητήσεις αί &εολογικαί, αί όποίαι U.λλοτε Εσυκοφαντοϋντο τόσον 
πολi> δΕν προεκλή-&ησαν &πΟ τΟ Βυζάντιον, άλλ~ &πΟ τΟ παλαιότερο-ν Ρωμα'ί
κΟν Κράτος, τΟ Οποίον κατεδίωκε τΟν Χριστιανισμό-ν. ΤΟ Βυζάντιον ήτο 
fιναγκασμένον να λύση τα χριστολογικ& ζητήματα καl κατώρ.fiωσε τέλος να 

1 Πρώτην φοραν είς γενικώτερον εγχειρίδιΟ'\' εγι'\'εν ύπ' εμσϋ λόγος περl της 
φιλαν&ρωπικfiς καl κοινωνικής προνοίας tfις 'Εκκλησίας του Βυζαντίου. 
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έπιβάλυ ένιαίαν "()ρ{}οδοξίαν, έν μέρει έν συνεργασίq; μΕ τfιν Δυηκi]ν ~Εκκλη· 

σίαν κατα τΟν τέταρτον καl πέμπτον αίώνα. Αί προκλη-θ-είσαι άργότερα διαΜ 

φσραl κυρίως &πΟ του ΦωτίΟυ είχαν άφορμCt.ς πολιτικdς καl προσωπικοUς 
λόγους, δΕ:ν εlχαν τfιν σημασία ν τών παλαιοτέρων χριστολογικών συζηηlσεων. 

Ό Ostr. είς τΟ άνωτέρω, είσαγωγικΟν οϋτως είπείν, τμfiμα δΕν Ομιλεί 

περl του γεωγραφικοί! παράγοντος που είχε τόσην σημασίαν διό: την άνάπτυ

ξι ν των οίκονομικών, άλλ&. συνετέλεσε τόσον πολU είς ηlv στρατιωτιχiιν έξάν

τλησιν τοϋ Βυζαντίου, τΟ Οποίον δΕν Υιδύvaτο πάντοτε ν&. πολεμίi είς δύο 
μέτωπα, είς τi]ν Εϋρώπην καl τi)ν Άσίαν η τi]ν • Αφρικήν. Περιέργως η 

κατa λάi!ος δεν &ναφέρεται δ Philippson είς τον γενικον βιβλιογραφικον 

κατάλογο ν. 

~Επίσης δΕν σημειοϋται ή έλληνικ1l Επίδρασις, 1) όποία φαίνεται άμέ

σως άπΩ τού τετάρτου μ.Χ. αίώνος, Οτε αύτοκράτωρ τiiς ίλλυρικiiς δυνα

στείας τού Μ. Κωνσταντίνου Ο Ίουλιανός, Επηρεάσ&η τόσον πολυ &πΟ τΟν 

άρχαίον eΕλληνισμόν, ΟΟστε Ενόμισεν Οτι fιδύνατο ,.α σταματήσu τΟν Χρι

στιανισμόν. Είς τους "Έλληνας καl τους Εξελληνισμένους κατοίκους τοϋ Βυ

ζαντίου Οφείλεται ή {]ύραιιrεν &νωτέρα πνευματικΥι δημιουργία (Ί.στοριογρα
φία, ποίησις κλπ.) άλλα καl ή διαμόρφωσις ή Εκκλησιαστική, ή -&εολογία, 

τΟ ΕκκλησιαστικΟν δίκαιον. Καl η &νάπτυξις τfις βυζαντινης τέχ,•ης Οφείλεται 

εlς τους C/Ελληνας, οϊ Οποίοι ε'ίχαν τf]ν ίκανότητα να παραλαμβάνουν καΙ. 

ξένα στοιχεία άπΟ τf]ν Δύσιν η τΥιν ~ Ανατολ1lν, άλλ" έδημιούργουν νέαν σύν~ 

itεσιν, νέον ρυ&μΟν μΕ έλληνικΟν πνεϋμα. Χωρlς τοl!ς μικρασιάτας ~Έλληνας, 

τΟν "Αν&έμιον τΟν ΤραλλιανΟν καl τΟν Ίσίδωρον τΟν Μιλήσιον δΕν it& ε'ίχο
μεν 'ίσως τΥιν (Αγίαν Σοφίαν. "Αλλ" η πνευματικf] Επικοινωνία μΕ τΥιν &ρχαίαν 

cΕλλάδα, Οχι μόνον ό Χριστιανισμός, συνετέλεσεν εΊς τfιν δημιουργίαν μεγά· 

λων προσωπικοτήτων, αί Οποίαι ώς πολιτικοl υπάλληλοι Ύ]σκησαν μεγάλην, 

ε\Jεργετικiιν Επίδρασιν είς τΟ Κράτος. 
Καl η ρωμα·ίκiι νομοi!εσία διa τών 'Ελλήνων ("Ελληνες ήσαν οι καi!η

γηταl τfις νομικfις είς τfιν ΣχολΥιν τfiς Βηρυτού, &ς φαίνεται άπΟ τα Ονό

ματά των) διεσώitη καl έκωδικοποι1l{}η Επl τοϋ ~Ιουστινιανοϋ, Ετροποποιήitη 

δΕ έπl τΟ χριστιανικώτερον καl κατ& τα fΗΤιμα τfiς ~ Αvατολfις. Χωρlς τiιν 

άνωτέραν αUτ1Ίν πνευματικi)ν δύναμιν πιitανώς δΕν {}α 8ζη χίλια χρόνια, Οσα 

8ζησε τΟ Βυζάντιον. 

~Ακόμη καl ή οίκονομικΥι δύναμις τοϋ Βυζαντίου Υιτο εLς τα χέρια τ&ν 

~Ελλ1lνων, πρΟ τού Εβδόμου δΕ αlώνος καl τών Σύρων. Νομίζω Οτι ό Ostr. 
προσέφερε πολλUς υπηρεσίας ~δια τών δημοσιονομικών μελετών του (τiiς 

φορολογίας, τiiς οίκονομικΥjς Οργανώσεως), άλλα δΕν Επρόσεξε πολU τΟ Εμπό

ριον καl τΥιν βιομηχανίαν. "Η οlκονομικη δΕ δύναμις τοϋ Βυζαντίου συνετέ

λεσε πολυ ε'ις τΥιν μακροβιότητά του. 

"Ο πως ε'ίπομεν, το τμijμα τijς Βυζαντινijς 'Ιστορίας: το μέχρι τοϋ Ήρα-

Βιβλιο;ι.ρισία 327 

κλείου (610 μ.Χ.) εlναι πολu σύντομον ε1ς το βιβλίον τοϋ Ostr. Περιληπτι
κΟς μόνον λόγος εγινε περl μεγάλων γεγονότων καl περl μεγάλων προσωπι
κοτήτων. Δύο μεγάλοι πολιτικοί, ό Άν[}έμιος καl ό Αύρηλιανός, άπήλλαξαν 
τΟ Βυtάντιον &πΟ τους Γότ{}ους τοϋ Άλαρίχου, δύο μεγάλοι στρατηγοί, ό 
Βελισdριος καl ό Νuρσiiς άπ1lλλαξαν τfιν Μεσόγειον άπΟ τους Βανδάλους, 
καl ηlv ~Ιταλίαν &πΟ τους Γότθ·ους. "Η άπασχόλησις τοϋ ~Ιουστινιανού είς 
ηlν "Ιταλίαν ηύκόλυνε την έπιδρομt)ν oUνιxcin• καl σλαβικών λαών είς την 
Βαλκανικiιν Χερσόνησον, τf]ν Εξόντωσιν δύο &ρχαίων έ{}ν(i)ν, τών Ίλλυριών 
καl Θρq;κών καl τΟν έκσλαβισμΟν τf}ς βορείου Βαλκανικής. Τα γεγονότα ταϋτα 
είναι μεγάλα καl δΕν βλέπω διατl είς ηlν Βυζαντιvην Ίστορίαν δΕν πρέπει 
να άναπτύσσωνται. 

Θα είχα καl U.λλας παρατηρήσεις να κάμω 00ς πρΟς τi)v διαίρεσιν τijς 
Βυζ. "Ιστορίας παρ<i Ostr., &λλ~ &φού αϋτη δΕν ετυχε μιμήσεως ήμπορώ να 
σταματήσω Εδώ. 

Σημειώνω όλίγας λεπtομερειακaς παρατηρήσεις. Έν σελ. 76 δ Ostr. 
δέχεται τ<iς lιπερβολικας πληροφορίας τών &αυμάτων τοϋ Άγίου Δημητρίου 
καl τοϋ μεταγενεστέρου χρονικού τf)ς Μονεμβασίας, κα&~ &ς o'i Σλάβοι ΕκυΜ 
ριάρχησαν Επl δύο αΊώνας είς τi}ν Έλλάδα άπΟ τού Μαυρικίου μέχρι τοϋ 
Ν ι κ η φόρου Α' καl. Ο τι έξηπλώ{tησαν είς Ο λ ην την "Ελλάδα καl μέχρι τijς 
Κρήτης. Αί είδήσεις τών {}αυμάτων~καl αί έκκλησιαστικαl τού Χρονικοϋ άπα
βλέπουν είς την 8ξαρσιν τών lιπηρεσιών τοίi "Αγίου Δημητρίου 11 τl]ν Εξύ· 
ψωσιν &ρισμένης μητροπόλεως, δΕν είναι &ντικειμενικαί, παρεξηγούν δΕ καΙ. 
παλαιότερα κείμενα, τα όποία χρησιμοποιούν. "Ωμίλησα περl αύτών είς τΟν 
πρώτον τόμον τοϋ ίδικοϋ μου Εγχειριδίου τilς Βυζ. Ίστορίας, λεπτομερέ
στερον δ" όμιλώ εις τΥιν συμπληρω{}είσαν fίδη δευτέραν εκδοσιν αύτοϋ. Θέλω 
μόνον να προσ{}έσω Οτι αν fιτο &λη&i}ς ή ε'ίδησις τοϋ Χρονικοϋ τiϊς Μονεμ· 
βασίας περl καταλήψεως τ;jς 'Ελλάδος iπl 218 eτη, i!a iπεκράτεί πιi!ανώς 1] 
σλαβικfι γλώσσα, Οπως συνέβη εlς ηlν Βουλγαρίαν. 

"Αξιον ιδιαιτέρας προσοχΥίς ε'ίναι τΟ κεφάλαιον περl "Ηρακλείου (σελ. 
75 κ.έξ.). ·ο •Ηράκλειος δΕν Ενίκησεν μόνον αυτοπροσώπως τους Πέρσας, 
άλλα δια να τΟ κατορitώσu Επέφερε ριζικi)ν άναδιοργάνωσιν τού στρατοϋ, 
δια νέας τακτικiϊς, δια τiϊς Οργανώσεως τών &εμάτων, των όποίων τα πρόΜ 
τυπα ήσαν αL έξαρχίαι τiϊς Ραβέννης καl τiϊς Καρχηδόνας άπΩ τών χρόνων 
τοϋ Μαυρικίου. "Αξιον Επίσης προσοχf)ς είναι τΟ κεφάλαιον περl εικονομα
χίας, δια τΟ Οποίον ε'ίχεν Ο 'ίδιος Ο Ostr. άξιολόγους προεργασίας γράψει. 

Ε\Jνόητον είναι Οτι εiς τός λεπτομερείας δΕν δίδουν ηlν α-UτΥιν εκτασιν 
οί γράφοντες γενικα Εγχειρίδια. Οϋτω &μίλησα Εκτενέστερον περl τf}ς άλώ
σεως τών Συρακουσών ~πο τών Άράβων (878), είς τiιν Ίστορίαν τοϋ Βυζαν
τινοϋ Κράτους (τ. 2, 50) συντομώτερον δ' δ Ostr. (σ. 192). 'Ομοίως &μί
λησα έκτενέστερον περl τοϋ περιφ1lμου στρατηγού Βασιλείου Βοϊωάννου 
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(2, 171) η δ Ostr. (252). Τον Διγενii Άκρίταν χαl τi]ν &κριτικi]ν πο(ησιν 

σχεδlιν μόνον βιβi.ιογραφικwς τi]ν αναφέρει (σ. 120). 
Ήμφισβήτησα καl έγ<1 Ciλλοτε τiιν ϋπαρξιν έπιγραφiις τοϋ 904, ή όποία 

όμιλε1 περl «δρου Ρωμαίων καl Βουλγάρων έπl ΣυμεcΟν Εκ {}εoii (iρχον

τος>>, διότι πρΟς τοίς Ciλλοις 1l έπιγραφl1 έχά-θη. Ό καθηγητf)ς Μ. Λάσκαρις, 

μετcJ. λεπτομερΎj Ερευναν, εύρfικεν δτι 1l έπιγραφη ύπάρχει είς Μουσείον 

τiϊς Κωνσταντινουπόλεως, Ο)στε σ1lμερον ε'ίμε&α ύποχρεωμένοι να δεχ{}ώμεν 

τi]v ~παρξιν καl γνησιότητα αuτijς (βλ. Melanges Gregoire τ. 3, 1951, σ. 

213). Φαίνεται δτι καl ό Ostr. 8χων ύπ' Οψιν καl τfιν &νωτέρω έπιγραφfιν 

έσχεδίασε χάρτην τών χρόνων τού ΣυμεcDν (σ. 211), εLς τΟν Οποίον δλη σχε

δΟν 1l J'νΙακεδονία καl ή 'Ήπειρος φαίνονται βουλγαρικαί. cιοτι 8γιναν κατα

σrρεπτικαl έπιδρομαl καl Εκεί καl μέχρι τlϊς ~Ελλάδος δΕν ύπάρ)')ΞL &μφιβο

λία. Άλλδ. ζήτημα είναι αν αί χωραι αί καταστραφείσαι ύπΟ των Sπιδρομων 

&πετέλεσαν μέρος του βουλγαρικού κράτους. Ί-Ι έπιγραφi) 1'1 όμιλοϊJσα περl 

<<δρου Ρωμαίων καl Βουλγάρων>> δΕν Ετέ-θ-η, φαίνεται, άπΟ κοινοϋ VπΟ τού 

Βυζαντίου καl τών Βουλγάρων άλλα μόνον UπΟ τοϋ Συμεών. 'Έπειτα αί 

clδήσεις του Νικολάου Μυστικού καl του Ρωμανοϋ Λεκαπηνού δΕν f)μποω 

ροϊiν να δικαιολογήσουν τΟν χάρτην τοίί Ostr., δπως εγραψα εΙς τi]ν ίστοω 

ρίαν του Βυζαντινού Κράτους (2, 45 κ.έξ. 2, 65). Ό Νικόλαος Μυστικος 
γράφει δτι «τijς πάσης Δύσεως (=Μακεδοv(ας- 'Ηπείρου κλπ.) ή κυριότης 

τ] Ρωμα"ίκίi βασιλείg τυγχάνει ... » Ό δε Ρωμανος Λεκαπηνος γράφει (ΔΙΕ 
1, 663) ε!ς τον Συμεών : «Οl!τε γijν Ι!ως μιiiς σπιltαμ\iς παρέξομεν». Ή 

Επιγραφη λοιπΟν τού 904 δΕν δύναται, νομίζω, νδ. δικαιολογήση τΟν παρδ. 

Ostr. χάρτην. Τοϋτο δεν δύναται νa iJεωρηiJfi στέψις. 
Καl είς CJ.λλο σημείον διαφωνω πρΟς τΟν δνομαστΟν ίστορικόν. Κατ~ 

αuτον (σ. 212) δ πατριάρχης Νικόλαος δ Μυστικος εστεψε τον Συμει1ν αυτο

κράτορα. ~Η άντίληψις αυτη στηρίζεtαι είς τΟ έξilς χωρίον τflς Συνεχείας του 

Θεοφάνους (σ 385) : «εiJχ1]ν ποιήσας (ό Μυστικος) &ντi στέμματος το έαυ

του επιρριπτάριον τη αυτοϋ Επέ&ετο κεφαλi)>> (τού ΣυμεΟJν δηλ.). Τ6 Επιρ
ριπτάριον δμως είναι μανδύας τις, 'ίσως τΟ μικρΟν &μόφορον (βλ. Ίστορίαν 

του Βυζαντινού Κράτους 2, 132) καl φαίνεται Οτι τΟ C'iκρον αυτού Επέ{}ηκεν 

έπl τiiς κεφαλiΊς τού Συμεων καl τΟν ηυλόγησεν, Οπως περίπου οί εύχόμενοι 

καl εύλογοϊiντες ίερείς &·έτουν τΟ ι.Χκρον του Επιτραχηλίου εLς τi)ν κεφαλ1Ίν 
τοϋ πιστού. Το.ϋτο δΕν δύναται να -θεωρη{}fi στέψις. 

Νομίζω δτι δ Φώτιος δεν &πέiJανεν ε!ς τi]v Άρμενίαν (Ostr. 195) ι'ιλλ' 

είς τ1Ίν Πόλιν, «Εν τη μονfi τών Άρμενιακών τίϊ έπιλεγομένn τού Γόρδο
νος» (Θεοφάν. Συvέχ. 354). 

Εlς ενα μεγαλύτερον εργον I Ο πως είναι ll ίστορία του Βυζαντινού Κρά
τους &πΟ του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τού &ανάτου του Κωνσταντίνου 

τού Παλαιολόγου, δΕν είναι εϋχολον να συμφωνήσουν οί έρευνηταl οVτε εlς 
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τiιν Εκλογ1lν των σπουδαιοτέρων &πόψεων. Ό Ostr. γράφει κρατικ1Ίν ίστο
ρίαν, δλιγώτερον ίστορίαν τού πολιτισμοϋ, &πευfiύνεται δΕ εtς διε&νΕς κοι
νόν. Γνωρίζει καλώς τi)ν βιβλιογραφίαν, τΥιv όποίαν χρειάζεται δια τδς &πό
ψεις του, Εχει tδίαν γνό)μην περl αί,τi)ς, έκ{}έτει σαφώς καl μΕ λογικ1Ίν &ναγ
καιότητα τα γεγονότα καl μι':: την δυνατiιν άντικειμενικότητα. 

Εlς ήμdς τοUς 0/Ελληνας δΕν φαίνεται πολU &ντικειμενικΟς εlς τΟ ζήτημα 
τών σλαβικων Επιδρομών, Εδέχ{}η μερικclς ύπερβολάς, τούτο δμως προ1iλ-θεν 
δχι &πΟ Ελλειψιν &ντικειμενικότητος &λλU διότι πιστεύει εlς Οσα γράφει. Διδ. 
ν() δείξω ηΊν άντικειμενικότητα τού συγγραφέως &ναφέρω την έξης περικοω 
πi]ν (σ. 454), τi]ν οποίαν δεν γνωρίζω aν Μ eγραφεν aλλος Ρwσσος 

ίστορικός: 
«•Η χριστιανικΎJ θρησκεία εlς τΎJν είδικώς Ελληνικi)ν έκδΜ,ωσίν της, ώς 

&πόδοσις τού βυζαντινού πνεύματος καl συγχρόνως ως άντίπαλος τού Ρωμa·ί
κού κα{}ολικισμοίi, άπέβη δια τοUς οιΕλληνας δπως καl διδ. τοiις νοτίους καl 
άνατολικοUς Σλάβους τΟ ίερώτατον τών &γίων. Κατ& τΟ.ς έκατονταετηρίδας 
τiϊς Τουρκοκρατ(ας 1] δρ{}όδοξος πίστις τwν Έλλήvων, Βουλγάρων χαl Σέρ
βων έξέφραζε τΟν πνευματικΟν καl έ-&νικΟν χαρακτiϊρα, έπροφύλαξε τοiις βαλ
κανικοi.ις λαοiις άπΟ τfιν διάλυσιν μέσα εlς τα κύματα του Μουσουλμανισμού, 
κατέστησε δυνατi)ν τi]ν έθ-νικ1Ίν καl πολιτειακi)ν &ναγέννησιν>>. 

Αί παρατηρήσεις αUταl δεικνύουν &νώτερον ίστορικΟν καl πρέπει να 
ltεωρήσωμεν ευτύχημα διU τΟ διεiJvΕς κοινΟν τi)ν δευτέραν Εχδοσιν τοίί fργου 

τοϋ Ostrogorsky. 
Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 

Votιαges αnd tταvels in tlιe Neαr Eαst 1nαde Duriπg the ΧΙΧ cenl-ιιι·y: 
Being α pαΓt of α laΓgeι· cαtαlogue of woτks ση geoψαplιy, cατto
grαρlιy, voyαges α11d tι·αvels, in tlιe Geιιιιαdί,us Lίbι·α;Ύ in Atlιe>'S. 
Conιpiled απd PΓovided uιith α P1·e{ace αιιιl Iπdex by S Ιι i r l e Υ 
Η ο uι α r d TV e b e Γ. [Catalogues of tlιe Geπnadius Libraι·y, Ι.] 
( Princetωι, Anιerican Sclιool of Classicαl Studies at Atheιιs, 195'2, 
lψ. χ, '25'2, $ 5.00). 

Ό παριΟν τόμος έγκαινί.ζει σειρδ.ν ή όποία, Οταν συμπληρω&iϊ, -80: άπο
τελέση τΟν εντυποv κατάλογον τών πλουσίων συλλογών τf]ς Γενναδείου Βι
βλιοltήκης σημειοί δΕ τfιν άπαρχ1Ίν της Εκπληρώσεως τού Ορσυ ύπΟ τΟν όποίον 
ό ~Ιωάννης Γεννάδιος 8δώρησε ηΊν itαυμασίαν συλλογήν του εlς την ~Αμερι
κανικi)ν Σχολ1Ίν Κλασσικών Σπουδων--8-εσπίσας Οπως καταρτισ&i) καl δημοω 

σιευit] κατάλογος τiiς ΒιβλιοiJ1\κης. 
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"Ο Γεννάδιος κατηνάλωσεν ό 'ίδιο; &ρκετΟν χρόνον είς παρασχευfJν δακτυ~ 

λογραφημένων καταλόγων, οϊτινες τώρα είναι χρήσιμοι εlς τΟν καταρτισμΟν 

του έντύπου καταλόγου. 

Συντάκτης τοϋ κρινομένου τόμου είναι ό κα{)ηγηηlς χ. Shirley Howard 

iNeber, ευρύτατα γνωστΟς είς τΟν κόσμον τών γραμμάτων έν ~Ελλάδι &ς διευ~ 

ftυντfις της Γεν,•αδείου Βιβλιο{}ήκης άπΟ τού 1937. Ε'ις τΟν πρόλογόv του ό 
κ. V\Teber &ναφέρεται έν συντόμφ εlς την σταδιοδρομίαν τοϋ 'Ιω. Γενναδίου 

καl παρέχει συνοπτικfιν περιγραφfιν τU~ν περιεχομένων τiiς Βιβλιοftήκης. 

~αταγράφει 1206 ~ργα εξ ώv τα φέροντα το-uς &ρι{)μοuς 1097 μlχρι 1206 
αποτελοίiν παράρτημα είκονογραφημένων κυρίως Εργων τών όποίων α'L χρο

νολσγίαι τiiς Εκτελέσεως Ύι δημοσιεύσεως δι1lκουν &πΟ τοϋ ετους 1801 μέχρι 
του ετους 1900. τα iiπ' &ρι{)μον 1 μέχρι 1096 είναι τίτλοι eργων περιηγη· 

τών, τα ταξίδια τJ)V όποίων ανάγονται είς την Περίοδον 1798 μέχρι 1901, 
καl ή χρονολογία τiiς δημοσιεύσεώς των διήκει &πο του 1801 μέχρι του 1947. 

O'L τίτλοι καταγράφονται κατιJ. τfιν χρονολογικf)ν σειριΧν της δημοσιεύ· 
' ' δ' w σεως των, ο ε κ. eber συνάπτει είς εκαστον τίτλον τοπογραφικΟ:ς σημειώ-

σεις έξηγούσας τα δρομολόγια των περιηγητών, τα χυριώτερα μέρη της Επι

σκέψεώς των καl τιiς συνεντεύξεις των μΕ διακεκριμένα πρόσωπα. Εlς τη~. 
&ξιόλογον ταύτην κατάταξιν προσετέiJη καl -τΟ πλεονέκτημα του πίνακος τt:tiv 

περιηγητών καl συγγραφέων ώς καl λεπτομερ1Ίς γενικΟς πίναξ διαλαμβάνων 

κυρίως Ονόματα τόπων, προσώπων καl μνημείων. ΤΟ εργον τοιουτοτρόπως 

καirίσταται λίαν χρ1lσιμοv ώς τοπογραφικΟς πίναξ κατ(l τΟν ΙΘ' αLώνα χωρών 

ΈγγUς Άνατολlϊς, αϊτινες περιλαμβάνουν Οχι μόνον την "Ελλάδα, Τουρκίαν, 

Συρί.αν καl Α'ίγυπτον, &λλ" Επίσης, εiς εύρυτέραν Εννοιαν, τΟ Ίράν, Ίράκ, 

Ίνδίας, ΑL-&ιοπίαν, τα βόρεια Βαλκάνια καl ηΊν Ρωσσίαν. 

"Ο κατάλογος Ενέχει Lδιαίτερον Ενδιαφέρον δια τους &ρχαιολόγους καl 

γεωγράφους. Έν αύτψ παρελαύνουν διάσημοι φιλόλογοι, Ερευνηταl καl 

διπλωμάται ώς οί Pouqueville, Leake, Chateaubriand, Lan1artine, Qui

net, Urquhart, FlaubeΓt, Vambery, Arthur Evans, Krumbac!Ίer-tδoi' 
μερ·ικα μόνον Ονόματα &vαφέρω. 

ΤΟ τμfιμα γεωγραφίας καl ταξιδίων όμοϊi μΕ τα τμ1lματα τi}ς "Επανα

στάσεως καl τiϊς Νεοελληνικής φιλολογίας είναι Εκ τών πλοuσιωτάτων καl Εκ 

τών γοητευτικωτάrων τίlς Γενναδείου Βιβλιο-θήκης ".Η &ξία τού τμήματος 

ταξιδίων είναι σημαντικη διά τε τΟν μελετηη)ν τfις Όθωμανικfις Αύτοκρα

τορίας ώς καl δια τΟν έλληνιστήν. "Ήδη τυπώνεται τΟ δεύτερον μέρος του 

καταλόγου τών ταξιδίων τΟ Οποίον, χρονολογικώς, είναι τΟ πρώτον, δεδομέ

νου δτι συμπεριλαμβάνει τU Εργα τrl δημοσιευ-θέντα πρΟ τοϋ 1800. ~ο κ. 

Weber εχει Επίσης Ετοιμάσει πρΟς δημοσίευσιν τΟν κατάλογον τών διατρι

βών του τμήματος τών κλασσικών γλωσσών. 

~Ό τε Εκδότης καl 1l • Α.μερικανικ1) Σχολi) ΚJ~ασσικών Σπουδών είναι 

.. 
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Cίξιοι συγχαρητηρίων δια τΟν έξαίρετον τοϋτον τόμον. "Όχι μόνον Η& &ποτε
λέση ούτος, μετα τG:ιv προσεχώς έκδο&ησομένων, σημαντικηv συμβσλ1Ίν είς 
εϊς τΟ:ς έλληνικ&ς σπουδάς, &λλcΧ καl {}r) tιμ11ση τους σκοπους του μεγάλου 
πατριώτου καl μελετητοϋ δσπς ϊδρυσε τf)ν μοναδικην ταύτη ν Βιβλιο-&ήκην, 
την τόσον περιτράνως διαλαλοϋσαν την έvότητα τf)ς έλληνικfις ίστορίας 

1

• 

PETER TOPPING 
τοϋ Πανεπιστημίου Καλιφορνίας 

Ρ ω μ α_ ν ο ϋ τ ο ii ΊJ![ ε λ φ δ ο υ, <Ύμνοι, έκδt.δόμεJ'ΟL έκ πατμιακών 
κωδίκων μετd προλεγομέvων ύπΟ Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η. Τόμος ΑΊ 
'ΑiΗjναι 1952 (σεl .. κδ'+ΒΒ6). 

'Εν τ ψ τόμψ τούτφ περιέχονται δέκα τέσσαρες ϋμνοι Ρω μα νου τού Μ ε
λφδου εκδιδόμενοι επl τϋ βάσει τri>v iiπ' &ριι~. 212 καl 213 (ΙΑ' α!ώνος) 
κωδίκων τfις κατΟ: Πάτμον σεβασμίας βασιλιχfις καl σταυροπηγιακiiς Μονfiς 
τοϊ! "Αγίου "Ιωάννου τοίi Θεολόγου ύπΟ δά1δεκα μαι~ητών τοϋ εν τψ Παvε
πιστημίφ 'Α{)ηνών καitηγητου τiiς Βυζαντινής φιλολογίας κ. Ν. Τωμαδάκη, 
καl δη καl τίi Εμπνεύσει καl κα-&οδηγήσει αfnoίi. 

"Εκ τών ϋμνωv τούτων τοϋ πρυτάνεως τών Βυζαντινών, Ciν μην καl 
πάντων τών χριστιανών ποιητών, τούλάχιστον κατΟ: τΟν Krun1bacl1er, οί 
πλείστοι Εχουσιν fίδη Εκδο{}fι μάλιστα ύπΟ τοίi Pίtra καl τοϋ l\1ioni, τινfς 
δ~ Εκδίδονται καl δια πρώτην φοράν. Της παρούσης Εκδόσεως, _fιτις εϋλόγως 
προσφωνείται εlς την πνευματικc7:ις καl ύλικώς φιλοξενrlσασαν τΟν Ομιλον τού 
κ. Τωμαδάκη ·ι Μονf)ν τοίi "Αγ. ~Ιωάννου, nροηγή{}η επιτόπιος fργασία Εν 
αύτij, συνεχισ{}είσα επειτα Εν τψ πανεπιστημιακψ φροντιστηρίψ του έν λόγφ 
κα{)ηγητου. 

Προηγοίivται <<προλεγόμενα>> τoi;i κ. Τωμαδάκη, fνftα γίνεται λόγος περl 
τflς Βυζαντινης χριστιανικfiς ποι1lσεως Εν γένει καl lδί~ nερl τοϋ Ρωμανοϋ 

ι Σημειώ ενταίίit'α παροράματά τι να .τοϋ καtαλόγου: σελ. VIII, ό Έρωτόκρι
τος είναι μCίλλον ΕπικολυρικΟν ποίημα· σελ. Χ, άριit. 97, διάβ. 297' εlς τό\• πίνακα 
περιηγηταi καί συγγραφεϊ:ς, όνόματα οία Ναύαρχος Κόχραν καl Φί\•λεϋ άνήκουν 
Χα\'Ονικώς εtς τόν γενικΟν πίνακα, εφ' Οσον δεν εΙναt ΟU'(γραφεϊ:ς έν τφ καταλόγφ, 
άλλό. μόνον άναφέρονται ύ.π' άλλών' είς τΟν γενικΟν .πί\•ακα dνάγνωitι Corsica, Sa
nιarkand καl Yeni:]ehir: ΤΟ μοναστήριον τοϋ «<Οσίου Λουκά" καΙ τΟ τoii «'ΆΎίου 
Λουκa τού Στιριώτου~ εΙναι εν καί τΟ α\ιτό· 104 φαί\•εται ιiνακριβiς μετ& τΟ Φα\•α
ριώται . 
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καl τοϋ εργσυ αUτοϋ, ά)ς καl :ιrερl τοϋ φυσικού καl 1~1θικοϋ κόσμου α1Jτοϋ 
(σι:_λ α'- κδ'~· "'Η~η Εν τοίς προλεγομένοις τούτοις καrαφαίνεται τΟ πάθος 
του συγγραφεως αυωϋ πρΟς nlν οίκειοτάτην εLς αUτΟν ΕκκλησιαστικΊlν 1Ίμών 
π~ίησιν, Ύ\ν \Jεωρεί ώς τi)ν χαρακτηριστικωτέραν καl ποιητικωτέραν Εν δλφ 
τ~ Χριστιανισμ(ρ, καl ίδιαιτέρως πρΟς ΡωμανΟν τΟν Μελφδόν, πά{}ος δπερ 
δ:ν ~είναι '&πλi} &πόρροια τiϊς &γάπης ένΟς διακεκριμένοι_· βυζαντινολόγου πρΟς 
τα ;αντικειμε~α τών Ερευνών του, &.λλ(ι καl τfις Εξ άπαλώv Ονύχων &φοσιώ
σ:ως του προς nlν 8είαν λατρείαν τi)ς ~Ορθοδόξου Έκκλησί.ας καl τfιν βιβλι
κην καl πατερικiιν γραμμrιτείαν ένΟς πιστού όρ\tοδόtου. Καl είναι ευχάρι-

" , τ -στον, οrι ο κ. ωμαδ{iκη: τΟν ίερΟν τούτον ένD-οι·σιασμΟν καl nlν Εν λόγω 
&.γάπην μετέδωκε καl είς Εκλεκτf]ν πλειάδα μα{)ητών καl συνεογ(Lτών αυτοϋ
&:ο τών όποίων πολλa τα καλό δύναταί τις να &ναμένη διι) τη~ κ«λλιέργεια~ 
των τοιούτων σπουδ-ών Εν τi] ήμετέρζf παtρίδι. 

_ Μετα τα σοφCι προλεγόμενα, ΕπακολουΟ:οϋσιν οί ύπΟ τών συνεργατών 

;ο~ κ. Τω~α~άκη !κδιδόμενοι ϋμνοι, μετ' ιδιαιτέρων προλεγομένων παρ' 
εκαστο~ των εκδοτων, παραπομπών εlς τα σχετικ(( χωρία τfις <Αγ. Γραφfjς, 
παραδεσεως διαφερουσών γραφών καl κριτικών διορΟ·ώσεων ε'ίτε τοϋ Εκδό
του ε'ίτε τοίι κ. Τωμαδάκη, &ς καl Ερμηνευτικών σχολίων είς τοiJς παρατι11ε
μένους ϋμνους λαμβανομένων Εκ τfις μελέτης τU)ν βιβλικών καl πατFρικών 
κ~ιμένων, Εξ ών Ενεπνεύσ{}η ό {tείος ύμνογράφος. Παρατί-&εται πρώτον κον
τακιον κατανυκτικΟν τiiς Τετάρτης τiiς Ε' Εβδομάδος τών νηστειών, τΟ φέρον 
την_ ά~'ροστιχί~α «Πρ~α:υχ1} Ρωμανοϋ» καl Εκδιδόμενον ύπΟ τοϋ !{. Φαφα· 
λιου, ερχεται επειτα ο ωραίος «αlνος τοϋ Ρωμανοϋ» ψαλλόμενος η1ν Πέμ
πτην ,της Ε' Εβδομάδος τών νηστειών καl Εκδιδόμενος ύπΟ τοϋ 'Α{}. Κομί1ιη, 
προτασσοντος σχετικΟν τεμάχιον Εκ τών &ποκρύφων εUαγγελίων, lJπO την Επί· 
δρασιν τοϋ όποίου τελεί ό αίνος οίlτος. 'Επακολουftεί ό καλλίστης καl δρα
ματικΥiς πλοκfις ϋμνος εlς η}1• {}υσίαν τοiί ~Αβραdμ Εκδιδόμενος ύπΟ τοϋ ΓΙ. 
Νικολοπούλου, προτάσσοντας τfιν σχετικfιν δι1lγησιν εκ τf)ς βίβλου τf)ς Γενέ
σεως κβ' 1-13. <'Επεται <<ό ϋμ110ς εlς Ίaαάκ, δτε ηVλόγησε τΟν ~Ιακώβ», 

κ~τα.νυκτικΟν κοντάκιον τf)ς Ε' Εβδομάδος τών νηστειών, έκδιδόμενον ύπΟ 
της Ινοϋς 1VΙιχαηλίδου, προτασσούσης τΥιν σχετικfιν διtlγησιν Εκ τiiς Γενέ
σεω,ς κζ'_1 ~ 4~, &κ~λουftεί ό σπουδαιότατος διΟ: την Εξακρίβωσιν τflς χρονο
λογιας της ακμης του ποιητοU ϋμνος τοU ΡωμανοU «είς έκαστον αεισμδν καl 
iμπρηαμόν», Εκδιδόμενος ύπΟ τού Δ. Δημήτραινά. 'Έπεται ό νύν τΟ πρώτον 
Εκδιδόμενος ύπΟ του Κ. Ρικάκη «ύμνος είς τd άγια νήπια», του όποίου προ

τάσσεται ή σχετικ1l διήγησις Εκ κατΟ: Ματ.ftαίον ευαγγελίου β' 13- 18 Ε~ , c • ιτα 
ερχεται ο «εlς τΟν δίκαιον καl. τετραήμερο ν ΛάζαροΥ ϋμνος Α'» ε' χ δ δ' < , _ • ι ομενος 

υπο του Ι. Θεοφάνους Α. Παπαδημητρίου, προτάσσοντας τf)ν σχετικfιν δL11-
γησιν Εκ τοϋ κατα ~Ιωάννην Ευαγγελίου ι.α' 1-44, Επεται ό «είς τΟν δσιον 
καl δίκαιον Λάζαρον τΟν τετρω]μερον ϋμνος Β'» Εκδιδόμενος ύπΟ τοϋ ΝΙ. Ν. 
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]\Ταουμίδου. 'Επακολου-θ·εί ό δραματικiiς πλοκf)ς ϋμνος «είς τΟν πλούσιον 
καl τΟν πτωχδν Λάζαρον>), κοντάκιον κατανυκτικΟν τfις ς:-'' Εβδομάδος τών 
νηστειών, Εκδιδόμενος ύπΟ τοϋ Α. Μπαγιόνα, προτάσσοντας ηlv σχετικΥιν 
παραβολΥιν εκ του Λουκa ι ς' 19-31, fπεται «ό ϋμνος είς Θεόδωρον μάρ
τυρα», έκδιδόμενος υπο τού l\7 . Κοντοαοπούλου, προτάσσονtΟς σχετικας περι
κοπUς άπΩ τΟ Synaxarium Constantinopolitanum, ερχεται επειτα «ό ψαJ.
μδς είς άγιον Jlαντελε1}μο,,ω), έκδιδόμενος ύπΟ τfις 'ΈλJ.ης Κυριακάκη, προ
τασσούσης σχετικUς περικοπΟ:ς έκ τοίi αUτοίi Συναξαρίου, Επεται «εlς άγίους 
~Αναργύρους ϋμνος Β'», Ον Εκδίδει f) Λυδία ~ΑΗανασοπόύλου, προτάσσουσα 
σχετικΟ:ς περικοπΟ:ς Εκ τοϋ είρημένου Συναξαρίου κql έκ τοϋ Analecta Bo
landίana, εν συνεχείq. Εκδίδεται lJπO Π. ΝικολοπούJ.ου ό μέχρι τοϋδε &νέκ
δοτος «ϋμνος εlς τΟν Cίγιον ~ΙγνάτιοJι τΟν Θεοφόρον>) προτασσομένης τiiς σχε
τικtiς περικοπiϊς Εκ τοϋ μνημονευι9έντος Συναξαρίου. Τέλος ό ~Ιω.- Θεοφάνης 
Α. Παπαδημητρίου Εκδίδει τΟν έπίσης άνέκδοτον μέχρι τοϋδε ϋμνον «εlς τΟν 
ΕVαγγελιαμΟιι rfjς Θεοτόκου>), προτάσσων τΟ:ς σχεtιχ('tς περικοπΟ:ς έκ τοϋ 
κατα Λουκιiν (α' 20- 38) καl του κατa Ματi\αίον (α' 18- 35) ευαγγελίου. 
~Επακο/,ου{)οί•σι τρείς πίνακες, Ί)τοι γλωσσικΟς καl γραμματικός, παροραμά
των καl προσθηκών καl δ τών περιεχομένων. 

Διεξήλθομεν μετΟ: πολλής προσοχής τΟ περιεχόμενον τοϋ &νωτέρου τόμου 
καl δφείλομεν να Εξάρωμεν Οχι μόνον τΎιν πολυτιμοτάτην συμβολΊlν τοϋ κ. 
Τωμαδάκη, τοϋ όποίου ή εUσι:βΊlς καl έπιστημονικΥι πνοf) διήκει δι" δλου τοϋ 
fργου, &λλΟ: καl τών καλri':ιν αυτοϋ συνεργατών ·ηlν φιλοτιμίαν καl φιλοπο
νίαν καl δiι κα1 τf}ν &γάπην πρΟς τΟν μέγαν ΜελφδΟν καl τΎιν κατανόησιν 
τών ποιημ(.ί.των αυτοϋ, τήν τε φιλολοyικΊ)ν ώς καl την λογοτεχνικΥιν καl nlν 
{}ρησκευτικ1Ίν. Καίτοι δΕ δΕν &πέφυγον ol συνεργάται ο.Οτοι, ουδε 1;το CJ.λλως 
τε εUκολον ,.α &ποφύγωσι παντελc'i>ς &νακριβείας τινΟ:ς έπl ft·εμάτων {}εολογι
κών καl Εκκλησιαστικών, μη οίκείων ε\.ς αϋτο1Jς 1

, δΕν {t·c'ι ητο δίκαιον &πΟ 
&εολογιχf}ς πλευρ&:ς να μ1l ΕκφρασΗ"ri ή ίκανοποίησις καl ό &αυμασμός, διά 

--·-----

1 
"Η έν σελ. 93 Uποσημείωσις ύπ' &ριfr. 4, «κατό. το\Jς χρ_όνους το:ϊί Ίουστι· 

νιαyοϋ fιτο U.ρα γε Εξ Υσου &•νεπτυγμένη είς τΟ αίσfrημα τοϋ λαου ή λατρεία της 
Θεοτόκου (sic) με τ1lν του Χριστοϋ» δεν ευστοχεί. 'Επίσης δεν ευστοχεί Εξ άπόψεως 
-θ·εολογικfJς l1 Εν τjj β' ΊJποσημ. της σελ. 186 παραηlρησις, δτι δ ΡωμανΟς «τΟ λυ
τρωτικΟν εργον &εωρεί dJς άρμόζον μόγον εLς τ+ιν -ιtείαν φύσιν» του Σωτηρος. 
"Οσον δ' &φορQ, εiς τ+ιν εν σελ. 203 πσρατήρησιν, Οτι καί ό ϋμνος «εtς τΟν πλού· 
σιον και τΟν Λάζαρον» δεν παρ~δί.δεται διό. του Τριφδίου «καfr' δτι τ+ιν δ' τfις 
εκτης τ&ν Νηστειών δεν άγεται πλέον έορτη σχετικ1l πρΟς τΟ {}έμα, του έορτολογίου 
της 'Εκκλησίας μεταβληftέντος», 6.ς σημειω-ιt'\] δτι τΟ κ·ύριον -ιtέμα δλης της έβδομά· 
δος ταύτης είνα~ 1•1 άνάστασις Λαζάρου καi. ή &ριαμβειίτικ+ι τοϋ Κυρίου είσοδος &.φ' 
ένΟς και ή παραβολη τού πλουσίου καί τοϋ Λαζάρου &φ' έτέρου, μη άποτελούσης 
εξαίρεσιν της Τετάρτης της έβδομάδος ταύτης. 
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τε τΟ:ς λεπτΟ:ς κριτικός καl καλολογικδ:ς παρατηρήσεις τών νέων τούτων, και 
διU tι)ν εύλάβειαν καl Ενημερότητα αύτών περl τΟ περιεχόμενον τών τε άγίων 
Γραφών καl τών Εργων τών Πατέρων τilς "Εκκλησίας, έξ ώv Ενεπνεύσ{}η τα 
ιΗ}άνατα ποιήματά του ό ΡωμανΟς καl Ciνεu τών όποίων δΕν είναι δυνατΌν 
~α κατανοη-&ώσι ταύτα, Ετι δΕ καl δια η)ν ΕνημFρότητα περl την ύπάρχουσαν 
ελληνικfιν itεολογικf}ν γραμματείαν. ΕLς ταϋτα πάvτα, Εό.ν προσt1έση τις τi}v 
&.ρτιότητα τfjς κριτικfjς Εκδόσεως τών τε Εκδεδομένων καi τών άνεκδότων ποιη~ 
μ~των toϊi Ρωμανοϋ και τiιv τόσον φιλόκαλον Εμφάνισιν του παρόντος τόμου, 
δεν -θ·& ύπερfβαλλεν ουδαμώς τΟ: πράγματα διατεινόμενσς δτι ή Εκδοσις περι
ποιεί τιμi]v ε'ίς τfιν Ελλ'Qνικfιv Επιστήμην. 

Π, Ι. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 

Σ τ ε ρ γ ίο υ Γ. Σ π α ν ά κ η, τέως 'Εφόρου τijς Βικελαίας Βιβλιο{}ήκης 
CΗρακλείου : J.l1νημεiα τijς Κρητικijς c1ατορίας, τόμος 111, Ιlρόλογος 
'Ιωάννου Καλιτσουνάκη, &καδημαϊκοϋ, 'Ηράκλειο Μ. G'lVI. LIII (sic}. 

ΎπΟ τΟν ώς dvω τίτλον έχuχλοφόρησεν έσχάτως ό τρίτος τόμος τών 
<<Μνημείων τfjς Κρητικfις <Ιστορίας>>, είς τα όποία ό έν <Ηραχλείφ λόγιος 
κ. Στ. Σπανάκης εκδίδει 'Εκθέσεις 'Ενετών Προβλεπτών περl Κρήτης εlς το 
ίταλικόν των κείμενον μετα μεταφράσεως παρδ: πόδας εί.ς δημώδες Ιδίωμα. 
Ό παρwν τόμος περιέχει του !<' i 1 i p p ο Ρ a s q u a Ι i g ο, capitauo di 
Candia e provveditor de11a Canea, Relazione ]etta ne]]' Ecce]entissinΊo 
Senato (1594). Περl τοϋ aξιωματούχου τούτου δ εκδότης δεν διαλαμβάνει 
00ς Επρεπε, δια νU πληροφορ1lσn ήμd; περl τοϋ βίου του καl τfjς δράσεώς του~ 
Ή ΕΚ'&εσις τοϋ Pasqualigo Εχει διττΟν χαρακτΥ]ρα· &φ' ενΟς μεν προ~ 

τείνει διάφορα μέτρα πρΟς η)ν "Ενετικfιν Γερουσίαv δια τΟν τειχισμΟν καl 
τον εξοπλισμον του Βασιλείου τiiς Κρήτης, εξ aλλου δΕ iξιστορεί τα κατa τi]ν 
κοινωνικ1)ν αύτΥjς κατάστασιν καl τα κατα τi]ν Επισυμβdσαν έκ τfiς πανώλους 
ε[ς το διαμέρισμα του Χάνδακας συμφορaν κατά τι) ετη 1592- 1594 (δ iκδό
της δεν &ντιλαμβάνεται τi)ν διαφοραν τfjς χρονολογήσεως nιore νeneto)· αί 
σχετικαι σελίδες &ναγινώσκονται με &διάπτωτον ένδιαφέρον. 

Πολλας παρατηρήσεις Μ είχαν να κάμω ώς προς τiJv aκρίβειαν τijς 
μεταφράσεως τοϋ Εκδιδομένου κειμένου και είς άΗα καl είς τα τοπωνύμια 
καi δi) είς τi)v &πόδοσιν τών δρων τών δηλούντων τα δημόσια &ξιώματα. Οί 
τελευταίοι ούτοι δέον ν~ &ποδίδωνται μετ" έξαιρετιχΥjς προσοχfjς, άλλως {}(( βλέ
πω μεν συνταγματάρχας &ντl λοχαγών και προβλεπτdς άντi υ"γιεινόμων κτδ. 
Δια τοϋτο συνιστώ είς τοiις έρευνητας τfιν &πευ{)>είαν χρfjσιν τοϋ κειμένου. 

.. 
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Και τci σχόλια μΕ τα Οποία έπρσίκισεν δ Εκδότης τΟ κείμενον {}α fισα 
Ενδιαφέροντα έαν ήσαν τα Επιβαλλόμενα χαl &ναγκαία. Έν σ. 139 δ έχδ. 

γράφει «AcaranU (ύ:το\}έτω δτι πρόκειται περl κακfις γραφfjς τοϋ A1icianίι)». 
Πρόκειται περl τοϋ χωρίου Td Καράνου. Περl τοίi τοπωνυμίου διέλαβον έν 

ΕΕΚΣ Α', 1938, σ. 428. Έv σ. 142, σημ. 5 Σγουράφος, το τοπωνύμιον 

τοϋτο περιεσc6θη καl δηλοί σήμερον {Λάκκος Σγουράφος) συστάδα χωρίων 

τοϋ Δυτ. Σελίνου (Άγία Είρήνη, Καμπανοίi, Σκάφη κλπ.), έξ ού και δ1ϊμος 

έπl ΊΌυρκοχρατίας. Είς τα έν σ. 111 σημ. γραφόμενα πρόσ-θες δτι ή ~Αγία 
Τριιlς τών Τζαγκαρόλων έκαλείτο έπl Τουρκοκρατίας Σελβιλl-μοναστlρ (πρβλ. 

Τ ω μ α δ ά κ η ν ΕΕΒΣ Θ' 1932, σ. 313, 314). Περl τοϋ δόγου τijς Ένε
τίας καί ποτε duca έν Κρήτυ Cigogna λέγει δ Pasqualigo <<cl1e sia in 
cie1o» (σ. 96) oUχl έπειδΥι <<έirεώρησε ύποχρέωσί του να πλέξυ τΟ έγκώμιόν 

του>> (αUτό&ι), &λλ' έπειδη ή πάρα πολU γνωστfι αϋτη προσωπικότης ti όποία 
καταλέγεται μεταξU τών άγίων τfjς Δυτικfjς "Εκκλησίας, ήτα διάσημΟς έπl 

ε-Uσεβείq;. τα περl τσϋ &νδρΟς έπl τσύτφ γραφέντα 'ίσως &γνοεί δ έκδότης. 

~Αλλ&. δΕν D-α 1-)Ω-ι:λα να Επιμείνω εΊς τοιαύτας λεπτομερείας, αί όποίαι δΕν 

μειώνουν nlν σημασίαν τfjς δημοσιεύσεως τοϋ κειμένου ώς πρΟς την γνώσιν 

τών κατc'ι τΎιν ύπΟ τσUς ~ΕνετοUς μεγαλόνησον περl τα τέλη τοϋ ις' αίώνος. 

"Εαν 11&ελέ τις νιΊ σuναγάγη τU Εκ τfjς μελέτης νέα στοιχεία καl ν&. συναρ

η\σu αuτά προς δσα aλλοftεν γνωρίζομεν περl Κρήτης περl το 1600, iJα 

συνέγραφεν Ιδίαν μακρUν πραγματεία-ν. Κατc'.ι περίεργον τρόπον αί εΊ.ς τi)ν 

Εχκλησιαστικi)ν τfΊς Κρήτης κατάστασιν &φορώσαι είδ1lσεις τ'fις ~ΕκiJέσεως 

ταύτης είναι πτωχαί. 

ΤΟ σημαντικώτατον πάντων δμως τών UπΟ τfiς ~Εκθέσεως &ναφερομέ~ 

νων νέων στοιχείων ε"ίναι 1l μνεία, δι(1 πρώτην φοράν, της -θ-ρυλικiiς Επανα

στάσεως τού Λ υσσογιώργη Καντα11ολέου, 1i όποία Ετίθ-ετο είς τα 1572, Εγέ
νετο δΕ &ντικεί μενον λογοτεχνικής έκμεταλλεύσεως UπΟ τοϋ άειμν. Σ π. Ζαμ~ 

πελίου ε1ς τοiος «Κρητικοiος Γάμους» του (τουρίνον 1871). Μέχρι τούδε 

ουδΕν tστορικΟν στοιχείον έγνωρίζομεν περl αυτής, πέραν τών δια τοϋ ύπΟ 

τοϋ CΕνετοϋ χρονογράφου τοϋ ιζ' αί. Ά ν τ ω ν ί ο υ τ ρ ι β α ν συγγρα

φέντος Χροvικοϋ (περl ofi Εγραψα iν «Νέας Έστίας» 12, 1932, σσ. 846-
852) παραδιδομένων, τα όποία εξεμεταλλεύ{)η δ Ζαμπέλιος, παρανοήσας ΕΥ 

τισιν. Δια τοϋτο καi ο\JδΕν Εγγραφον &νευρίσκετσ είς τα ένετικα άρχεία σχε

τικΟν με η)ν έπανάστασιν ταύτην. 

ΠρΟ τριετίας γράφων εΊς τΟ τεϋχος 17 τοϋ εν Χανίοις Εκδιδομένου περιο
δικού <<Κρητικi) "Εστία» {<<eO Γε(Δργιος Καντανολέος καl ti έπανάστασις του 
1572 (;)»), πρWτος ύπέδειξα δτι δ Trivan την έπανάστασιν ταύτην 1.~έτει εl.ς 

τΟ Ετος 1502, καl ό Ζαμπέλιος αύ8αιρέτως την μέτέ{}ηκεν είς τΟ 1572 1 καl δτι 

&α Επρεπε τοϋ λοιποϋ να έρευνώμεν τΟ &ρχείον τfiς "Ενετίας τών πρώτων 

δεκαετηρίδων του ις' αl. δια να εϋρωμεν ίστορικ11ν έπιβεβαίωσιν τοϋ γεγο-
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νότος. ΤΟ Οτι ή 'Επανάστασις Εκείνη δΕν ελαβε χώραν κατα τΟ 1572 Εστή
ριξα κal εlς U.λλα δεδομένα. Ταϋτα πάντα έγνιι'Ίριζεν ό κ. Σπανάκης, ό όποίος 

καl έν σσ. ι ε' xal 136, 141, μνημονεύει τiiς μελέτης μου. Έν τούτοις άvα

κριβώς μΕ παρουσιάζει ώς &ρνούμενον ri]v έπανάστασιν ταύrην &ς ίστοριχΟν 
γεγονος (σ. 136 σημ.), εμε τον πρώτον διανοίξαντα τον δρ&ον τijς ερεύνης 

δρόμον. Είς τΟ αύτΟ &τόπημα πίπτει, έκ κα/.ϊiς πίστεως δμως, ό κα{}ηγ. κ. 

Ίω. Καλιτσουνάκης, προλογίζων (σ. ια' τοϋ κρινομένου βιβλ(ου). Λυποϋμαι 

διότι είμαι ύποχρεωμένος να σημειώσω τΟ πράγμα, dηftες είς λογίους και 

έπιστήμονας, &ποδίδοντας έκάστφ τΟ &νfικον αύτψ. Καl όμολογουμένως είς 

τΟν κ. Σπανάχην &νήκει η καλiι τύχη να προσέξη ηlv έν προκειμένφ δια

πίστωσιν τοϋ Pasqualigo, η όποία {}' &νοίξη τΟν δρόμον είς τfιν διευκρίνη
σιν πολλών άλλων ζητημάτων. Διότι καl ίστορικαl άντιφάσεις πρέπει ν~ &ρ

{}·οίίν κal Επl μέρους ζηηlματα να Ερευνη1Jοϋν (μεταξiJ τών Οποίων ή &κριβf]ς 

τοπο-&έτησις τιtlν ίσοπεδω-&έντων χωρίων ύπΟ των Ένετών). 

Τοιαύτης σπουδαιότητος ζητήματα είναι τα ·UπΟ τi)ς ΈκΗέσεως τi]ν 

Οποίαν ό φίλεργος καl φιλότιμος κ. Σπανάκης Εδημοσίευσεν άνακινούμενα. 

Πρέπει δε ν(l τiρ &ναγνωρισftfί ίδιαιτfρως δτι κοπιάζει UπΕρ δύ\•αμιν, ανευ 

κρατικ1ϊς Ενισχύσεως, καl Εμφανίζει Εξ ίδίων (ώς πράττομεν Ολοι) τους μόχflους 

του. Δια τούτο εlναι dξιος τών εύχαριστιών μας. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Δ ο ύ κ α - Κ ρ ι τ ο β ο ύ λ ο υ - Σ φ ρ α ν τ ζ ij- Χ α λ κ ο κ ο 11 δ ύλη, 
Ιlερl cΑλώσεως η'Jς Κωνστα11τοιουπόλεως ( 1453). Συ~ιαγωγ'Ι) κειμένων 
μετd προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περl τών τεσσάρων ίστο

ριογράφων ύπΟ Ν ι κ ο λ ά ο υ Β. 'Γ ω μ α δ ά κ η, τακτικσiί κα{}η

γητσύ τijς Βυζαντινijς Φιλσλογίας έν τιfι ~ΑfJ·J]νησι Γlανεπιατημίφ. 

Ά{}ίjναι. Τυπογραφείον Μηνii Μυρτiδη 1953. Σελ. 240, σχ. 8οΙ'. 

ΤΟ άνωτέρω βιβλίον εiναι τΟ τρίτον τΟ όποίον ΕντΌς Ενιαυσίου μόλις 

διαστήματος μάς έχάρισεν ή καταπληκτικf) άλη{}ώς φιλοπονία τού καθ·ηγητού 

Νικολάου Τωμαδriκη. cO πρώτος τόμος της <<ΕLσαγωγfiς είς τfιν Βυζαντινf)ν 

Φιλολογίαν>> καί ό Ετερος τών <<'Ύμνων>> Ρωμανού τοϋ Μελφδοϋ (Εν ΊΗtή~ 

ναις, 1952) οχι μόνον aπετέλεσαν χρησιμώτατα βοη&ήματα διι.Χ η)ν πανεπι· 
στημιακfιν διδασκαλίαν, άλλα καl προώ-&ησαν Εν πολ/.οίς τf)ν Ερευναν τών 

σχετικών iJεμάτωv. ΤΟ παρΟν βιβλίον Εχει συν τοίς Ciλλοις καί τΟ προσΟν τilς 

Επικαιρότητος, διότι Εκδίδεται έπl τΌ συμπληρώσει πεντακοσίων Ετών άπό 

τilς UπΟ Μωάμεi} τοϋ Β' "Αλώσεως τiiς Κωσταντινουπόλεως, είς μνημόσυνον 
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τών κατ~ αύτi)ν γενναίως πεσόντων τελευταίων προμάχων τοίί Βυζαντινού 

Έλληνισμοϋ. 

ΤΟ κοσμο'ίστορικiiς σημασίας γεγονΌς τοϋτο, δια τού όποίου έτερματίσ{}η 
τόσον τραγικώς ό Uπερχιλιετfις βίος τfις μεγάλης Βυζαντινfiς Αϋτοκρατορίας, 
Εξιστόρησαν εlς τα οίκεία τμήματ-α τών ιστορικών των έ:ργων καί κατιi τΟν 
ίδικόν του τρόπον εκαστος τέσσαρες σύγχρονοι η καl αϋτόπται τών συμβάν
των "Ελληνες ιστοριογράφοι : ό Μικρασιάτης Δούκας (περl το 1400- μετ<'< 

το 1462), ό 'Ίμβριος Μιχαljλ Κριτόβουλος (περl το 1410-μετa το 1467), δ 
Κωνσταvτινουπολίτης Γεώργιος Σφραντζijς' (1401- μετu το 1478) καl ό 
Άilηναίος Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (t μετa το 1463). Τιi σπουδαία ταϋτα 

ίστορικα κείμενα ήν{}ολόγησεν ΕνταϋiJα δ Τωμαδάκης, προτάξας Εκάστου καl 
βιογραφικΟν μελέτημα περί τοίί συγγραφέως. •Η προσφορα αϋτη είναι 
είς ήμάς τοσούτφ μδ.λλον εϋπρόσδεκτος, καΗ~ δσον τα κείμενα tαί'τα, ώς ό 
ίδιος παρατηρεί είς τΟν πρόλογόν του (σ. 10), «εΊναι σπάνια καl δυσεύ9ετα 
καl διι). τΟ μορφωμένον ΕλληνικΟν κοινΟν αύτόχρημα άπρόσιτα». «Ή συνα
γωγi) έπl τΟ αϋτΟ-συνεχίζει-δεικνύει καl τήν δίαφοριlν τών &ντιλήψεων 
τών συγχρόνων πρΟς τα γεγονότα συγγραφέων, ού μόνον ώς πρΟς τήν γλώσ

σαν καί τα παιδευτικα Lδεώδrι, άλλc'ι: χαl ώς πρΟς τfιν τοπο-θ-έτησιν αύτών εlς 
τα πολιτικά, {}ρησκευτικU καl πνευματικα ζητήματα τΥiς έποχfίς. ~ΑπΟ δια~ 
φόρου σκοπιδ.ς f:καστος, διαφόρου ψυχολογίας, Επαγγέλματος, καταγωγfjς καl 
λογιότητας "Έλληνες, διάφορον βλέποντες τΟ μέλλον, Εξιστόρησαν καl Επρο· 
φήτευσαν. Διότι καl Επροφήτευσαν τ'fιν άνάστασιν τοϋ cΕλληνισμού οί ύπΟ 
τf)ν δει νi)ν Εντύπωσιν τfiς συμφορdς διατελούντες τότε ίστοριογράφοι>>. 

τα κείμενα παρατί{}ενται κατU τUς γνωστιiς παλαιιiς Εκδόσεις, Υιτοι τΟ 
τοϋ Δούκα (σ. 35-74) κατa τiJν τοϋ Imm. Bekker (Βόννη, 1834), το του 
Κριτοβούλου (σ. 94- 133) κατa τiJν τοϋ Car. Mίiller (FHG vol. 1, Παρ(· 
σιοι, 1870), το τοϋ Σφραντζij (σ. 167- 203) κατιi τ!jν του Migne {P.G. τόμ; 
156) διa το Χρονικον Minus καl τljv τοϋ Imιn. Bekker (Βόννη, 1838) δια 
το Majus καl το τού Χαλκοκονδύλη (σ. 214- 224) κατa τ!jν τού Eug. Darkό 
(Βουδαπέστη, 1922 -1927). 

Δυστυχώς αί Εκδόσεις αf;ται, και lδίg αί τfις Βόvνης, δΕν είναι πλέον 
ίκανοποιητικαί, ώς όμολογεL καΙ δ συγγραφεύς, δστις δΕν f}δυνή{}η, καl. δια 
τΟ βραχiJ τοϋ χρόνου, νU παρα-&έση τα κείμενα άποκατεστημένα Uπ' αύτοϋ 
ε\.ς νέαν κριτικf}ν Εκδοσιν. ΤΟ έγχείρημα τούτο .aα f)το όμολογουμένως δυσχε
ρές. Εϋκολωτέρα Ομως {}δ. ήτο ή Επίταξις τούλάχιστον σχολίων τινών Ερμη
νευτικών καl πραγματικών, τU όποια {}α Εχρησίμευον πολiι εlς τi)ν μελέτηv 

ι "Οτι ο~τος ώνομάζετο πράγματι Σφρα1•τζijς καΙ. Οχι Φραντζijς άπέδειξε προd· 
φάτως ό V. Laurent Εν ΒΖ 44 (1951), σ. 373~378 καί Εν REB 9 (HJ51), ,σ. 
170. 171, τijν γραψfιν δf. ταύτην υίο6·έτησεν είς τΟ βιβλίον του καt ό συγγραφεuς. 

ΕΠΕΤΗΡΙ~ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ: ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ Ι:Π~ΥΔΩΝ "Έτcs ΚΒ' 22 
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τών παρατι!Jεμένων κειμένων. Παρι'< δε τον έν τέλει τού βιβλίου (σ. 225- 236) 
πίνακα τών κυρίων Ονομάτων ι -θ& ήτο καλΟν να ύπfjρχε καl Ετερος πίναξ 

λέξεων καl πραγμάτων. "Αλλα καl Clνευ τούτων, καl μόνη ή συναγωγfι και 

παρά{}εσις τών σημαντικών τούτων κειμένων, τfιν όποίαν δ σyγγραφε\Jς Εσχε 
τfιν καλi]ν Ίδέαν να πραγματοποι1lση, μάς έπιτρέπει να εχωμεν ηδη προχείρους 

τ ας σπουδαιστέρας έλληνικ&ς ίστορικας πηγας περl τfις ~Αλώσεως 2
• 

Πολλοϊi λόγου Ciξιαι είναι αί προτασσόμεναι τών κειμένων πραγματείαι 

τοϋ συγγραφέως περl Εκάστου τών τεσσriρων ίστορωγράφων. ~Εκάστη τούτων 

είναι διαφόρου τύπου, αναλόγως τfις Uφfις τών έρευvωμένων προβλημάτων. 

Αί περl Δούκα, Κριτοβούλου, Χαλκοκονδύλη επιμένουν περισσότερον είς τfιν 

Ερευνc.ιν τοϋ ίδFολογικού κόσμου καl τού πολιτικού προσανατολισμοϋ τώv 

ίστορικών τούτων, ένψ ή περl Σφραντζfi Εξετάζει ίδίως τΟ ζήτημα τΥjς σχέ· 
σεως τοϋ Χρονικού l\1ajus πρΟς τΟ 1\:Iinus κal τΟ τΥjς νο{}·εύσεως αVτbii. Την 

περl έκάστου ίστοριογράφου Uπάρχουσαv Ίκαν1Ίν προγενεστέραν βιβλιογρα· 
φίαν γνωρίζει καl χρησιμοποιεί δ συγγραφεύς, συντέμνων μΕν Οσα Εχουν fιδ.η 

άρκΟύντως έρευvη{}η (&ς είναι τα βιογραφικΟ. κυρίως), Εκτεινόμενος δΕ εlς 

{}έματα ούδόλως η Ολίγον υπΟ τών προγενεστέρων Εξετασ-δ·έντα. Ίδιαιτέρας 

προτιμήσεως τυγχάνει υπ' αύτοϋ 11 ftρευνα τ('i)ν περl tοϋ-Ελληνικοϊi γένους- Καl 

τfiς LστοQικfις του συνεχείας καl Επιβιώσεως άντιλήψεων τών τεσσάρων ίστο

ριογράφων κατd τfιν τόσον άποφασιστικfιν Εκείνην καμπfιν τΥjς ίστορικfις του 

πορείας. Καl ύπΟ η]ν ftποψιν ταύτην εUρίσκει δτι πάντες έπίστευσαν κατd.τΟ 

μάλλον η ήττον εtς τιlν άνάστασίν του : ·ο ένωτικΟς Δούκας, δ υπηρετήσας 

τοUς Γατελούζους τiϊς Λέσβου, δστις μΕ βα-&είαν πατριωτικiιν σύγκ-ίνησιν 

άπωδύρετο τiιν f:{}νιχfιν συμφοράν, δ είJγεν1Ίς Ά{)·ηναίος Χαλκοκονδύλης πρΟ 

πάντων, δστις άντελαμβάνετο, 1lδη nlν έποχfιν Εκείνη\•, τΟν cΕλληνισμΟν ώς 
άδιάσπαστον ίστορικfιν συνέχειαν άπΟ τiiς άρχαιότητος μέχρι τών 1lμερών του, 

ό πιστΟς ι3εράπων τf)ς αιJλΥjς τι:ίJν Παλαιολόγων Σφραντζiiς 'ίσως, καl αιJτός, 

τέλος, ό συνεργάτης καl ύμνητf)ς τού Πορι3ητοϋ Κριτόβουλος, δστις φαί

νεται παρΟ: ταϋτα πιστεύων είς τ(ιν ίδέαν τοϊi Γένους. ·Όσα γράφονται lδί~ 

περ\ τi\ς έλληνικi\ς συνειδήσεως τού Χα?κοκονδύλη (σ. 210- 213) ε Τ ναι 

C'iκρως Ενδιαφέροντα, διότι άποδειχνύουν δ τι ή άντίληψις τiiς ίστορικfΊς συνε· 

χείας τοϋ Έλληνισμοϋ δΕν εLναι γέννημα τοϋ ΙΘ' αίώνος, άλλ~ Εχει πολU 

ι <Ο πίναξ ούτος περιλαμβάνει Ονόματα ε-όρισκόμενα ό.διακρίτως εϊτε εLς τα 

κείμε-να τ& ν ίστοριογράφων ε'ίτε εtς τιl μελετήματα _του συγγραφέως. Νομίζομεν Οτι 

-&Cι. ήτο προτιμοτέρα ή είς διJο χωριστοUς πίνακας δι&κρισις α1ιτ&ν &π' άλλήλων. 
2 Χρήσιμος είναι ή προστε&εισα ιlνδ. πέντε γραμμδ.ς σuνεχ1)ς i:ίρί&μησ-ις έκά-στόu 

&ποσπάσματος. ΠρακτικΟν δμως έπίσης &0. ijτo Μν είχε σημειωΟ·fί ύπερά·νω τ&ν 

σελίδων τών κειμένων τΟ Ονομα έκάστου χρονογράφου καt ή έπιγραφi] τοϊi ίi.ργοu του, 

Lvα οϋτω είναι εlιχερ1)ς ή ιiναζήτήσι.ς. 
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παλαιοτέρας τUς ρίζας. <Ως πρΟς τiιν πολιτικηv στάσιν Ομως του Κριτοβού
λου, τfιν δποίαν ή έξαίρετ_ος αVτοϋ Ελληνικη παίδευσις κα&ιστg Ετι μάλλον 
&συγχώρητον, -&α προετιμώμεν ήμείς να μη &νεζητοϋvτο καν δικαιολογίαι. 

λίαν εUστοχοι καl Επιγραμματικοl είναι οί χαρακτηρισμοl τοϋ συγγρα
φέως περl τών τεσσάρων ιστοριογράφων καl αί πρΟς άλλήλους συγκρίσεις 
αϋτώv ύπΟ Εποψιν γλώσσης, ϋφους, lδ"εών κλπ. Κατα ταϋτα, &ς πρΟς τΥιν 
γλώσσαν «ό Χαλκοκονδύλης άρχαLζει καl μιμείται μακρό\Jεν τΟν Θουκυδίδην, 
ό Σφραντζijς δημοτικίζει, δ Δούκας βαρβαρίζει κα\ ό Κριτόβουλος &ρχαίζει» 
(σ. 16). 'Ως προς δε ηχς !δέας, «ο Δούκας vπηρέτει Φράγκους ήγεμόνaς, nτο 
Μικρασιάτης καl αντιπροσώπευε τΟν κατ~ &vάγκην δουλεύοντα CΕλληνισμΟy 
τών νήσων καl τijς Μικρασίας. Δι" αύτΟν ή Πόλις fιτο 11 έλπlς τών χριστια
νών, τΟ ζήτημα τiiς "Ενώσεως δευτερεύον, πρωτεύον δΕ τΟ ζήτημα τiiςτύχης 
τών 'Ελλήνων. 'Ο Φραντζής vπijρξεν αυl.ικος τών Παλαιολόγων κal εζησε 
καl Εδρασεν εν Πελοπονν1lσφ, είδε δΕ τrJ. συμβάντα &ς αποτέλεσμα κακfις πο· 
λι τικfις "Ιωάννου του Η', τ (ι ν όποία ν προέβλεψεν ό πατήρ του Μανουfιλ ό 
Β'. 'Ο Χαλκοκονδύλης fiτo 'Α&ηναίος καl &πέβλεπεν ε\ς τi]ν παλαιι'<ν δόξαν. 
Δι~ αίJτΟν ή <Ελλας ήτο ζώσα καl οί σύγχρονοί του, οί ύπΟ τών CJ.λλων Ρω
μαίοι καλούμενοι, ήσαν <'Ελληνες· τΟν ένδιέφερον αί "ΑθΥ]ναι καl1i Πελο· 
πόννησος. Τέλος τΟν Κριτόβουλον, C/Ελληνα καl αυτόν, πρέπει να 'ίδωμεν όJς 
ίστοριογράφον τοϋ Σουλτάνου Μωάμε& Β' τοϋ Πορ.flητοϊi. "Η ίστορία: του 

, , ~.Q' c ' ' 
είναι ίστορία τών πράξεων τοίi έπικρατησαντος νεου .αiJuεντου, υπο τον 

Οποίον, itελήματι Θεοϋ, {}α δουλεύση τΟ Ε&νος. ·ο Μωάμε& είναι πλέον ό 
νόμιμος κάτοχος καl βασιλεiJς τi\ς Κωνσταντινουπόλεως ... >> (σ. 16 -17). Ύπο 
Εποψιν λογιότητος ύπερέχει πάντων ό Κριτόβουλος •. ώς πρΟς δΕ τΥιν &ξιοπι
στίαν ό μεν Δούκας εlναι &πολύτως φιλαλήΒης (σ. 26), ό δε Κριτόβουλος, 
μολονότι παρασιωπ{i σκοπίμως &ρισμένα γεγονότα, είναι πεπροικισμένος έν 
τούτοις _μΕ πολλfιν είJθυχρισίαν, &ς καταδεικνύει δι& σαφών παραδειγμάτων 
ό σuγγραφεiJς (σ. 83- 85). Αί δραματικώτεραι περιγραφαl τijς 'Αλώσεως 
οφείλονται βεβαίως ε\ς τον Δούκαν καl τον Κριτόβουλον. Άλλι'< το ύψηλό· 
τερον Ε1tνικ0ν φρόνημα διαπνέει τΟν Δούκαν, δστις &ποδίδει εtς τΟν βασιλέα 
Κωνσταντίνον το\Jς υπερηφά:νους τούτους λόγους πρΟς τΟν Μωάμεθ·: « ... τό 
δΕ την ΠόJ.ιν σοι δοϋναι ουτ· έμόν έστι ουτ· ίiλλοv τών κατοικούJιτων έν 
ταύτn· κοινfί γdρ γνώμn πάντες αύτοπροαιρέτως δ.πο&ανοVμεν και oV φεισό
μεfJα τijς ζωijς fιμών» (σ. 27 κα\ 60). 

Είδικώτερον, ώς πρΟς τ& υπΟ 'τοίi συγγραφέως κα-θ? εκαστον προσφε~ 
ρόμενα νέα πράγματα, δέον να σημειω-&ώσι τα_ έξfις : 

'Η περl Δούκα μελέτη (σ. 15- 34) ' συνέπεσε γραφείσα συγχρόνως 

ι Α.ϋl:η είχε δημοσιευ&ij προηγουμένως έν .:' Α&ηνfί.:. 54 (1950), σ. 38 ·58, όπQ· 
irεν &νετυπώitη εtς τΟ παρΟν βιβλίον μΕ έλαχίστας μεταβολάς. 
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πρΟς δύο π~ρl του αύτοϋ ίστορικού έργασίας του Ρουμάνου Vas. Grecu, 
παρασκευάζοντας καl εκδσσιν τοϋ εργου του, ών την μίαν γνωρίζει μόνον Εκ 

περιλήψεως ό συγγραφεiJς (βλ. σ. 18, σημ. 1). Ο~τος πάντως συνεκέντρωσεν 
Εκ τοϋ εργου τοίί Δούκα πάσας πiς περt τiϊς δράσεως αύτοϋ μαρτυρίας 
{σ. 20- 24), επραγματεύ&η δ' &κολούiJως περl τών (δεών, τijς γλώσσης, τοϋ 
ϋφους του κλπ. 

Ε!ς τa περl Κριτοβούλου (σ. 77- 93), περl ov ύπijρχε προγενεστέρα 
μελέτη τού Ν. Άνδριώτου («'Ελληνικα» 2, 1929, σ. 167 -200), καταβάλ· 
λεται Lδιαιτέρα προσπάitεια πρΟς Εξέτασιν τiϊς &ξιοπιστίας του, τοϋ έλληνι
σμοϋ του καl τΎjς πολιτικfjς του τοπο-&εηlσεως. 

Το περl Σφραντζij μελέτημα (σ. 137 -166) είναι το εκτενέστερον, &λλι\ 
καl τΟ πυκνότερον τών τεσσάρων. ΤΟ ζήτημα τΥjς νοS·εύσεως τοίί Χρονικοϋ 
Majus, Οσον καl αν προήχ&η δια τών έργασιών τΟϋ Ι. Παπαδσπούλου καl 

Επ~ έσχάτων τοϋ R. Lcenertz, παραμένει είσέτι έξόχως περίπλσκον. Ό συγ
γραφεUς δΕν &ρκείται εϊς τΟ να συνοψίση τcl πορί~ματα τών προγενεστέρων 
Ερευνητών, &λλd προσθέτει καl νέας άξιολόγους παρατηρήσεις, κα~αίιήγει. δΕ 
ε(ς το συμπέρασμα (σ. 162) δτι το Χρονικον Minus διijλθε δια τεσσάρων 
διαδοχικών μορφών ϊνα καταλήξη ε(ς το Majus '. 

Ε!ς το περl Χαλκοκονδύλη, τέλος, μελέτημα (σ. 207- 213) τa πλέον 
Ενδιαφέροντα είναι, ώς έλέχΗη καl προηγουμένως, τα γραφόμενα περl- της 
παρ' αυτφ άντιλήψεως τΥίς ίστοριχΥίς ένότητος τού <Ελληνισμοίi. 

Άλλ' αί νέαι αίιται &πόψεις δΕν είναι αί μόναι &.ρεrαl τΠ)ν κρινομένων 
μελετημάτων. ςΩς καl εlς τdς λοιπCις έργασίας τοϋ κα{]ηγητοϋ Τωμαδάκη, 

ίtαυμάζομεν καl ένταϋ{}α τi]ν &ρτίαν βιβλιογραφικi]ν ένημέρωσιν, τfιν παρου
σίαν κριτικού νοϋ καl τΟν έπιστημονικΟν τρόπον έκίtέσεως. 'Ιδιαιτέρως Ομως 

πρέπει να έπαινε1}ίl ή γλαφυρότης τοϋ ϋφοvς καl ή συγκίνησις μΕ την όποίαν 
φαίνεται γραφΕv τΟ βιβλίον, προσόντα ατινα καθιστούν αύτΟ &ξιανάγνωστον 
και &πΟ τΟ εύρύτερον έλληνικΟν κοινόν. 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

Είς τi]ν έv σ. 152- 153 σημ. 4 σημειοuμένην βιβλιογραφίαν περl -Μελισσηνών 
προσ-&ετέα καl ή μελέτη του Ν. Α. Β e e s (Βέης), Der Berliner Traktat ίiber 
die 1~.elissinoi ist keine Falschnng νοη Konstantin Simonidis, Εν «Byz.-Neugr. 
Ja1Hb~cber;; 14 (1?38), σ. 130-137. τα δέ Εν σημ. 1 της σελ. 145 γραφόμενα περi 
~οταρα~ων ,παρεισηχ-&.ησα;, πιστεύομεν, εvταiJ{}α έκ τuπογραφικijς συγχύσεως, ένφ 
εχοuν την ftεσιν των εις την σημ. 1 τijς σελ. 162. 
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ΙπυΜtαiτe des nιanusc>·its gι-ecs du Bτitislι Museιon par Μ α,. c e l 
R i c Ιι α,. d. Ι. Fonds Sloa>ιe, Additional, Egeτto?>, Cottonian et 
Stoωe (Publications de l'Institut de Reclιeτclιe et d'Histoire des 
Textes, ΤΠ), Pα,-is, Editioιιs du Cent1·e NatioMl de la Reclιeτche 
Scieιιlifiqιιe, 1952. Σχ. 8ον, σελ. XVIII+126. 

ΔΕν είναι 'ίσως παρ~ ήμίν γνωστΟν δσοv {}cX Επρεπε τΟ έν Παριάίοις λει
τουργούν ~Ινστιrούτον ~Ερεύνης καl ~Ιστορίας τών Κειμένων (Institut 
de Recherche et d'Hίstoire des Textes, 87, rue Vieille-du-Tempie, 
Paris, 3e ), ΕπιστημονικΟν ϊδρυμα μοναδικΟν εlς τΟ είδός του &να τΟν κόσμον. 
tlδρυι%ν τψ 1937 ιJπΟ τοϋ προώρως Εκί1 ιπόντος Γάλλου λατινιστοϋ F eΙίχ 
G r a t (i· 1940) καi διευ&υνόμενον σήμερον ύπο τiiς Mlle J. V ί e Ι Ι ί a r d, 
τελοϋν δΕ VπΟ -την αlγίδα τοϋ Έflηκού Κέντρου Έπιστημονι κiiς Έρεύνης 
(Centre National de la Recherche Scientifίque) τijς Γαλλίας, προσφέρει 
μεγίσtας ύπηρεσίας είς τοUς φιλολόγους, έκδότας η μελετητQς τών κειμένων 
(έλληνικc7:ιν, λατινικών, γαλλικών, &ραβικών). 'Έργον του εlναι 1 ή συγκέν
τρωσις ύλικοϋ έξ Εντύπων η Εκ φωτογραφικών μικροταινιών (mίcrofilms) 
χειρογράφων καl ό καταρτισμΟς ποικίλων εύρετηρίων (τών χρονολογημένων 
η ίστορη μένων χειρογράφων, τών &ντι γραφέων η κτητόρων τών χειρογρά
φων I τών βιβλιοδηκών του Μεσαίωνας και τiiς Ά ναγεννήσεως κλπ.) πρΟς 
τΟν σκοπΌν να είναι εlς ίtέσιν τΟ Ίνστιτοϋτον να παρέχη άπαντήσεις είς δύο 
ε'ίδη Ερωτημάτων : α) Δοίtέντος κειμένου τινός : τίς είναι ό συγγραφεύς του, 
ή χρονολογία του, τίνα τα παραδίδοντα αύτΟ χειρόγραφα, τίνες αί τυχΟν 
Εκδόσεις του καΙ αί έπ" αύτοίί γενόμεναι κριτικαl έργασίαι · καl β) Δοίtέντος 
χειρογράφου τινός : πώς {}(ι ταυτισftώσι τα Εν αυτψ περιεχόμενα εργα (&τι να 
είναι συνήίtως &νεπίγραφα η ψευδεπίγραφα, Ενίοτε &χέφαλα η &ποσπασμα
τικά), πώς {}(( τΟ χρονολογήσωμεν, πώς, τέλος, -&α εϋρωμεν τfιν προέλευσιν 
καl τi]ν ίστορίαν του. ςΗ σπουδαιότης τοϋ σκοποίί τούτου είναι προφανής. 
Χάρις εlς τfιν &ρτίαν όργάνωσίν του, τΟν ζηλον καl τfιν προδυμίαν τc7:ιν Εν 
αi'>τi\> εργαζομένων προς εξυπηρέτησιν παντος ερευνητού (&διακρ(τως ε1Jνι· 
κότητος), τΟ "Ινστιτούτον Εχει άναχ<&η εις έπιστημονικΟν κέντρον ύψίστης 
σπουδαιότητος~ διό. τΟ όποίον δικαιούται να Uπερηφανεύηται ή σύγχρονος 
γαλλικi} φιλολογικi} επιστήμη. 

1 Βλ. σχετικώς τΟ.Ο.ρ{}ρα τών Mlle J. Vie11iard et Mme M.-Th. Ver
n e t- Β ο u c r e 1, La recherche des manuscrits latins Εν Memorial des Etu
des Latines (MεHanges Marouzeau), Paris, 1943, σ. 442-457 (πρβ. και Mlle ]. 
V i e 11 i a r d έ,, «Re,rue du moyen 3.ge latin», τόμ. 3 (1947), σ. 183 -192) καi 
Α. D a i η, Institut de recherche et d'histoire des textes, Εν «Bulletin de lΆs
sociation Guillaume Bude», Ν ο 5, juin 1948, σ. 155-160. 
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τ '~ξ.,ιόλ~γον ε'ίv~αι" τ~ f~yov τοϋ Εν τψ ίδρύματι τούτι:p έλληνικοϋ τμήμα
/ ~ς~ το ~οβπβ~ιον τελει υπο τ~ν δραστηρίαν δεύ{}υνσιν τοϋ έλληνιστοϋ καl -8-εο-
,ογου α α Μ a r c e Ι R ι c h a r d {} • , 

Lille. 'Ο &ββiiς Ric!Ίard Ιξέδωκε ~ ~α ηγητο~ εν τfi Θε~λογικii Σχολfi τ;jς 
τών βιβ) ο& - ' - ' ρο πενταετιας χρησιμωτατον ευρετήριον 

' .. ι ηκων και των καταλόγων Ελληνικών χειρογράφων t (ο-δ "Ε λ 
.a-εντος παρασκευάζει ηδη Οευτέραν εκδοσιν) τΟ δ~οίον έκ '{} - " .ε-~ντ η-
ύπΟ τών ε'ίδικό'Jν 2 ' " 'β , ', ρι η ευμενεστατα 
φιλολόγ~υ. "Απ' κα~} α~F 'η ~ραγμα:ι ~ολυτιμ~ς δδηγΟς πανrΟς έλληνιστοίί 
" ο πο .συ εργαζεται επισης προς σύνταtιν καταλό ο -
ελληνικών χειρογράφων τών Ελασσόνων βιβλιοitηκών (τiσ : _Υ υ τω'~ 
γραφα 0/,ιγώτερα τών 15) s. ν εχουσων χειρο-

cο Richard μι'iς προ ' , , , 
σιευ ά ~ ' ' σφερει σημερον, εις την αUτfιν σειρόν τών δημο~ 

μ των του Ινστιτουτου, καl δεύτερον πολύτιμον βοη\1·ημα τ' 
κόν ώς 0 'ζ , , ον συνοπτι-

' τ ν χαρακτηρι ει, καταλογον τών Ελληνικών χειρογοάφω • Β 
ταννικοϋ Μ ο ' ' δ, • ~ ν του ρε-

. υσειου, και η τών fonds Sloane Additional Ε t C 
ton1an καl Stowe. Tfiς περιγραφΥjς τών ει σ' ά ω ( ' ger on, οt
ται ε(σαγωγη (σ. VII _ XIV) , β β) Χ ρ ,γρ φ ν σ. 1- 89) προτάσσε· 
τα ι δ' , ' και ι ,ιογραφια (σ. XV- XVII) /πι τάσσε-
" ε επ~μελεστατα ,συντεταγμένος άλφαβητικος πίναξ (σ. 91 _' 123) τ· 
εργων, των συγγραφεων κτητό " , ων Ε" , , • ρων, αντιγραφεων κλπ. τών χειρογράφων 

ευ ~ ις τ~ν :~ι την, άλλ", άπολύτως κατατοπιστικ1)ν εlσαγωγήν τ~υ δ συγγρα~ 
φ ς ξηγει την σκοπιμοτητα τΥjς συγκοοτήσεως κ ' " δ' ~ ' , 
καταλόγο . Ε~δ ' 'J ~ αι εκ οσεως ενος τοιουτου 
Μουσείουυ δεν ι~ ι~ος χα~~ ~~γος-τών Ελληνικών χειρογράφων τοϋ Βρεταννικοϋ 

υπηρχε. Ία ενταυ{}α καταγραφ6μενα 497 έ))ην ' ' 
ήσαν Εγ , , I I ικα χειρογραφα 

' κα~εσπαρμενα εις συλλογ/jν περιλαμβάνουσαν dνω τών 46 000 , 
γραφων πασης γλώσση ~ c , ~ • χειρο~ 
δ ' ς, των οποιων α ι περι γραφαl πληροϋν 21 ο"λ , δ 
οιιενου'" μέ , , ους εκ ε· 

{} ·• ; χλριβση~ερον τομοι•ς. "Ο{}εν ή &ναζήτησ(ς των Ιν μέσφ τοϋ άλη· 
ους τοuτου α υριν1Jου η'το μέχρ "δ , ' " 'Ε δ • ι του ε επιπονωτατον καl δυσχερε'στατον 

εργον πει ' δ' ~ " δ " . η ε η εκ οσις αναλvτικοϋ Επιστημονικοϋ κατα~~όγου τών Βλλη-

~ Repertoire des bibliotheques et des t 1 
par 1\f a r c e 1 R i c h a r d (Ρ bl' t' ca a ogues de manuscrits grecs 
toire des Textes Ι) Par' C u tιca ωns de 1Ίnstitut de Recheι-che et d'His
Soν, σ. XVI+132'. ' ιs, en re de documentation du C.N.R.S., 1948, σχ. 

2 Βλ. μεταξU άλλων τΟ:ς βιβλιοκρισία - Α D . • 
sociation Gui11aume Bude» Ν 

8 
d .ς των · a 1 n, εν «Bulletin de l'As

merleέν«Re , ' ο' ecembre1949,σ.139-142, Paul Le-
, vue des .Etudes Grecques», τόμ. 62 (1949) 253 , 

r e n t εν «Revue des Etudes Β ι· ' ' σ. και V. L a u-
(}' " yzan ιnes> τομ 9 (1951) σ 252 2"9 Ή ' 

~α' οσ.ον '!Ανωρί~ω, έλληνικ1) βιβλιοκρισία Έtνα~ ή γρ;φε{σσ. ύπΟ -Ν D Β τ μονη, 
ακ; εν« -&ηνq.:., τόμ. 53 (1949), σ. 339-341. . . ωμα-

Βλ. Marcel Richard p · . 
scrits grecs des ])ibJiothe ues n'. our u~ ιnventa1re sommaire des manu-
Federation Internationale q s 1tne.ur~s, εν Actes du premier Congres de la 
1951, σ. 158-162. de~ Assocιatιons a•etudes classiques (1950), Paris, 

• 
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νικών χειρογράφων τοϋ Βρεταννικού 1\'lουσείου, &τι να ύπολογίζεται δτι άνέρ
χονται νύν είς τΟν -άρι-δμΟν τών χιλίων, Ofv φαίνεται προσεχής, δ Richard 
Εκρινεν Ο)φfλιμον νό δημοσιεύσή τΟν συνοπτικΟν τούτον κατάλογον, δν 
κατήρτισε διii τfjς Επl τΟ αUτΟ συναγωγfjς τών Εκδεδομένων περιγραφών τών 
ελληνικών χειρογράφω\•, Ciτινα άπόκειντ-αι εlς τiiς κυριωτέρας σuλλογάς, Ί]τοι τα 
fonds Sloane, Additional, Egerton, Cottonian καl Stowe. Προς το παρον 
άφfjκε κατ α μfρος τc't.ς ύπολοίπους συλλογΙΊς (Aι-undel, Burney' Harleian, 
Old Royal καl King's Collections mss), δι6τι ή χρfjσις τών καταλόγων των 
δεν είναι τοσοϋτον δυσχερής '. Συνοπτικ1~1ν ίστορίαν τού σχηματισμού καl 
τοϋ πλουτισμού τών &νωτέρω συλλογών, ι:1ν η σπουδαιοτfρα είναι τΟ fonds 
Additional, Ενψ τΟ Sloane περιλαμβάνει μόλις 12 ΕλληνικCι χειρόγραφα, τΟ 
Eg·erton 28, τΟ Cottonian 3 καl τΟ Sto,ve εν καl μόνον, παρέχει ό συγ· 
γραφεuς Ιν τii ε!σαγωγiί του (σ. ΙΧ- ΧΙΙ). 

Κυρίας πηγας πρΟς καταρτισμΟν τού καταλόγου του Εσχε κατ& ταϊJτα ό 
συγγραφεVς τοVς ύπΟ τοϋ Βρεταννικού Μουσείου Εκδεδομένους πολυτόμους 
καταλόγους τών Εν αUτψ χειρογράφων, οίJς &ναγράφει λεπτομερώς Εν τfi 
βιβλιογραφίg (σ. XV- XVl). 01 κατάλογοι οvτοι, κλιμακούμενοι ε!ς χρο· 
νικ/jν περίοδον ενος κα\ ημίσεος α\ώνος (1782- 1933), παρουσιάζουν, ώς 
είναι φυσικόν, σημαντικός μεταξύ των διαφοράς: αί περιγραφαl είς τοUς 
παλαιοVς είναι σύντομοι, ένψ είς τοUς νεωτέρους Εκτενέστεραι καl έπιστημο
νικώτεραι. "'Ενεκα τούτου δ Εκδότης, παραλαμβάνων τδ.ς περιγραφCις ταύτας, 
δΕν ήδυνή{}η να τηρήσu &πόλυτον δμοιομορφίαν εlς τΟν κατάλογόν του. 
Είς πολλός περιπτώσεις Επεδίωξε να συμπληρώστι τ&ς ελλιπείς περιγραφός 
δια νέων στοιχείων, &τινα συνέλεξεν άλλο{}εν καl ών μνημονεύει πάντοτε 
την προέλευσιν. "Αντι-θ-έτως συνέτεμε τας λίαν διεξοδικός δια συνοπτικΟν 
εύρετήριον περιγραφός τών νεωτέρων καταλόγων. "'Οσον άφορg δΕ είς τα 
βιβλικd καl άγιογραφικΟ. χειρόγραφα, περιγράφει ταύτα συνοπτικώτατα, διότι 
Εχουν r)δη λεπτομερώς περιγραφiϊ είς είδικΟ"Uς καταλόγους· τΟ αϋtΟ πράττει 
καl διδ. τα λειτουργικά, τών Οποίων είναι δύσκσλον να μαντεύση τις τΟ άκρι
βfς περιεχόμενον Εκ τών περιληπτικών Ενδείξεων τών παλαιών καταλόγων. 

ιο έρευνητης ό διεξερχόμενος τΟν μετΟ. περισσfjς φιλοπονίας καl εύσυ· 
νειδησίας συγκεκροτημένον κατάλογον τοϋτον τοϋ Richard, ώς καl τΟν Εν 
τέλει χρησιμώτατον πίνακα, -δό διαπιστώση μετ' εύχαριστήσεως ηlν ϋπαρξιν 
λίαν Ενδιαφερόντων χειρογράφων, πολλΟ. τών όποίων είχον διαλά{}ει τfιν 
Ερευναν καl Ερχσνται νϋν τΟ 'πρώτον εlς φώς χάρις είς τfιν ίδικήν του έργα-

1 Δια τΟ: χειρόγραφα Arunde1 καΙ. Burney ύπύ.ρχει δ δίτομος κατάλογος τοϋ 
]. Forsha11 (Λονδϊνον, 1834-1840), δια τα τοϋ Har1ey δ τετράτομος τοϋ R. 
Ν a r e s (Λονδϊνον, 1808 -1812) καί διό: τΟ: τ&ν συλλογών Old Royal καί King~s 
Collections ό έπίσης τετράτομος τοϋ J. Ρ. G ilson (Λονδϊνον, 1921) . 
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σίαν. "Ικανα τώ ' ' , , ] λ ' ' ~ χει~ογρα~ων τουτων αναφερονται καl εlς η)ν νεοελληνικi)ν 
φ; ,ο ογιαν _και Όστοριαν, ως π.χ. τα /κ τijς βιβλιοι~ήκης τοϋ Φριδερ Nortb 
κομη~ος το~ Guι1f~rd, προερχόμενα (Addit. 8221- 8243). · ' 

' Ο γραφων rας γραμμdς ταύτας, Οστις είχεν 'ίδει ποΟ τριετίας ε'ν Π -
σιοις χειρόγρ ' " - , .... αρι ' αφον το ενταυΗα κρι νομεvον Εργον τοϋ κ Rich d λ • διοtι ευρισ· , ' ' ' . ar ' υπειται 
'δ ~-Q :ομε\ο~ τοτε μακραν τών σημειώσεων καl τών βιβλίων του δΕν 
η υνηυη να παρασχη ~ " ' " - • "' άλλα πλ , εις, αυτον επαρκεις συμπληρωτικΟ:ς βιβλιογραφικας 
η ς ηροφοριας περι τινων χειρογράφων ~Ά - " , e , , , , , . ς του επιτρεψη 0 φιλος 
συγγρ~φ,ευς_ να :χπληρωσu σήμερον τΟ κα{ΗΊκον τοίίτο, Εστω καl Εκ τών ύστέ
ρων' απο της &εσεως ταύτης. 
Sloαne 324 (Μ' h ι· .. ... " ι: ae ιs Apostolιι Oratίo contra disciρu1os' suos κλπ) -Ό ) , 

ουτος εχει aποσπασματικώς έκδο{}η έκ το- , δ , • . . . .ογος 
Ν ο i r e t, Lettres iιH~dites d . . υ κω ικ?ς του~οu εν Η ι Ρ Ρ ο 1 Υ t e 

Addif. 8232.1 (Johannis Caryop. hυ~/'E1ιchhel A?dost)o1ιs, ;r~rιs, 1889, σ. 154-164. 
'δ .τ Ρ emen es .-Το εργον ε"χ • δ .Α...;:; , _ 

κω ικος τούτου ύπό Π 1 , ει εκ Ov •ι εκ του 
ε ρ ι κ r. ε ο υ ς Γ z ε ρ λ έ •r , φύλλου 'Εφημερίδες εν Δ Ι Ε Ε , ' ν τ 0 υ, ωαν\•ου τοϋ Καρυο

σ. 293 κ έξ. εν σ 2,76 277 .. '1 το~ .. 3 (1889), σ. 275-315 (τό κείμενον άπό 
Α . · · . · - περιγραφη τοϋ κόJδικος). 
ddιf. 8232.4-5 (Azanae Tzigalae vita G . τούτου καl τοϊί Τζcγάλα Π z"' λ , ···- r~Ammatιca).-Bλ. περt τοϋ κώδικος 

, ' · ε ρ ε ν τ ο υ ζαρίας Τζ 'λ Π , τομ. 1 (1887) σ. 893 _ g01 . , Σ Π ' , ι γα ας, e: αρνασσος», 
' και πυρ .. Λαμπρο Άζ , , , Θηραίος άρχιμανδρίτης e:Νέος "Ελλ , u, αριας Τζιγαλας 0 

(πρβλ. και αύτό{}ι, τόμ.' 4 (1907) η4ν9οlμ)νημων», τόμ. 2 (1905), σ. 373-374 
Add't ' σ. · · 

ι . 8234.ι (Antonii Byzantini Chrestoetheia) -Βλ π , - 'δ Π. Λ ά μ π ρ 
0 
ν εν&· , , , 

2 
· · ερι του κω ικος Σ π u ρ, 

εκδόσεων του ffργΌυ πα'rωτ.z, τομλ. , (1905), σ;Α2Ι6- 217, περl δΕ των πολuαρί-6-μων 
· · ερ εν του ντών ~Β ζ' • 

nische Zeitschrift> τόμ 16 (1907) 2;1 253 ι?ς ο υ αντιος, εν «Byzanti-
, , , , ' · , σ. 'j- - και Τ ο ϋ α ύ - π .ι:ι-εις τα περι Α·ντωνίου τοίί Βυζα , , τ ο υ, ροσu·ηκαι 

Addit. 8237 (Constantini Dapont ντιοΗu, εν Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 7 (1918), σ. 470-479. 
, e... yιnnι ιn laudem Β Μ v t ) γρσφην του κώδικος βλ. παρΟ: :έ m i Ι e L e r . , . ,·•. e c .. -Περι-

par Constantin Dapontes το',, 3 Ρ g aln88d8, Ephemendes Daces ... 
(' ., , ,... r· , ans, , σ. LXXXII-LXXXI αρι<&, 24), οπου ο κώδιξ χαρακτηρίζεται ώ αύτό ' • ' ν 
λογίαν 20 Φεβροuαρίοu 

1754
. ς γραφος και ως φερων χρονο-

Αddίf. 8238 (Paisii, metropolitae Rhodi Η' . . . . . 
έργον έξεδό-&η (έξ άλλων κωδίκων) ύπ' ',Α ιΠstorιa mδ ontιs, Sιnaϊ poetica).-Tό 
π .. ' 'Α 0 • α:τι:α οπουλου-Κερ • αισιου γιαποστολίτου Μητροπολίτου Ρόδου ·r τ , - • , .. α μ ε ω ς, 
χαt τών περιχώρων αlιτου "Ε , ' σ ορια του αγιου οροuς Σινά 
έκδιδο'μεν - ' - ' μμετρον συγγραμμα μεταξlι των έτών 1577 -1592 

· ον νυν το πρωτον μετδ. ] , • . Πρβλ. και Ί. Κ. Β ο ζ' δ προ ,ο~ο~ υπο - κλπ:. (Πετρούπολις, 1891). 
• , γ ιατ ι ου, Παισιου μητροπολίτου "Ρ'δ • -~ Επετηρις:ι Παρνασσού, ετ. 12 (1916), σ. 210-259 ο ου νεος κωδιξ, 

Addιt., 8239.3 (Nathanaelis Chyci opuscu1a) -ΤΟ: ·ε . - • , • κωδικος τούτου ύπΟ Μ •r Μ , · ργα ταυτα εξεδο-&ησαν εκ τοϋ 
· · ανουσακα Να-θ- '}Χ' •, άνέκδοτα 8ργα αfιτοiί «Έπετ"ρ'ις. _Μ · ' _ αναη" ικας ο Α&ηναίος καί τά 

' '' ~ου εσαιωνικου 'ΑρχεΌυ - 'Α δ , νών, τόμ. 4 (1951-1952) σ _ . , _ · ι, :. της κα ημιας Ά{}η-
Addif. 10016.2 (Μ . . Ρ 1 ' . 39 . ~6. περιγ?αφη του κωδικος αlιτό&ι, σ. 23-26. 

. aχιmι e oponnesιacι OratiO inuectiua aduersus D' . 
phιlosophum).-Ό λόγος ούτος lξεδό{}Ίl (''i= "~) 'δ ωnysιum Μ ξ' • ε., αr.,ou κω ικος) ύπό Δ Μ Σ' 
ρ ο υ, α ιμου ιερομονάχοu του Πελοποννησίου Λόγος στηλιτευτικός. κ~τό. :ι~~ 

• 
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νυσίου τσυ σκυλοσόq;ου καi τώ·ν συναποστατησάντων α\tτι'ρ εl.ς 'Ιωάννι'\'α έν Ετει 
1611 μετΟ: σχετικfις είσαγωγης, .:'Ηπειρωτικό. Χρονικά», τόμ. 3 (1928), σ. 169-

210 (τό κείμενον άπΟ σ. 188 κ.έξ.). 
Addit. 10075.2 (Basilii Batatzis ... Itinerarium per Asiae parteιη, annis 1727-. 

1730).-ΤΟ ερ)'ΟV έξεδόfi'η (χρησιμο;τοιη1}έντος βοη{}ητικόJς καί τοίi κώδικος τού
του) ίιπΟ Ε m i 1 e L e g r a n d, νoyages de Basi1e νatace en Έurope et 
en Asie, έν «Nouveaux 1\.felanges orientaux publifs par 1es professeurs de 
l'έcole des Langues OΓientales», Pcιris, 1886, σ. 183-295 {τΟ κείμενο\' έν 
·σ. 226-292' περi τοίί κώδικας τοίi Λονδίνου έν σ. 191). 

Addit. 10077.8 {[Callinici ΙΙΙ Patr. CP.] Versus ρolitici contra errores Auxentii 
et Cyrilli et eorun1 sectatorum).-"Aς σημειω{}fι ένταϋ&α δτι τοίί στιχουργή
ματος τούτου (του έπιγραφομένοu ο:Πλανοσπαράκτης:ι) έκδοσιν έκ τοίί ά'\•ωτέρω 
κώδικος μετ· εtσαγωγfίς ύπέβαλε'\1 εν χειρογράφφ τι'ρ 1949 ώς διδακτορικήν δια
τριβΊiν είς τό Πανεπιστήμιον τοϋ Λονδίνου ό Κύπριος φιλόλογος Θεόδωρος Παπα-
δόπουλος. 

Addit. 10377 (Nicolai Koursoulae Zac.ynthii S_γnopsis Theologiae in usum ortho· 
doxorum).-Tό εργον τoiito έξεδό&η {έξ Ciλλου κώδικος) ύπΟ Σεργίου Χ. Ρα
φτάνη έν Ζακύν{}φ τι'ρ 1!:;62' βλ. Ε m i 1 e L e g r a n d 1 Bibliographie 
Ionienne

1 
τόμ. 2, PaΓis, 1910, άρι{}, 2289, σ. 511 καt Toii αύτου, Biblio

graρhie He1lenique ... au XVIIe siecle, τόμ. 5, Pari~, Η!Ο3, σ. 263-264-. 
Σημειωτέον δτι τό χειρόγραφον δΕν είναι δυνατόν νά είναι του 16ου αlώ'\•ος, ώς 
&ναγράφεται, διότι ό Νικόλαος Κούρσουλας έζησε κατό. τόν !ίον. 

Addit. 24382 (Clπ:γsobulle d'Andronic ΙΙ Paleologue confirmant certains privi
ιeges a ι•eglise de Ioannina).-Tό χρυσόβουλλον τοϋτο έπανεξεδό-θ·η προσφά· 
τως (μΕ έσφαλμένnν δμως χρο\'ολογίαν) ύπό Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο u, ΤΟ δεύτερον 
χρυσόβουλλον 'Α νδρονί-κοu του Β' του Παλαιολόγου ύπΕρ τfίς έκκλησίας τών 
'Ιωαννίνων, ο:'Ηπειρωτικη 'Εστία:-, τόμ. 1 (1952), σ. 115-118. 

Addit. 35072 (Narratίo et poemata de Reuolutione graeca an. 1821-1823).-Ό 
κώδιξ οfiτος περιεγράφη ύπΟ F. Η. 1\.f a r s h a 11, Σύγχρονον άνέκδοτον χειρό
γραφον περιγράφον την έκστρατείαν τού 'Υψηλάντου είς Ρουμανίαν τΟ 1821, έν 
Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 8 {1922), σ. 5ί7- 579 καl εlτα ύπΟ Τ ο ϋ α ύ τ ο υ, Ή έν έτει 
1821 στρατεία τοϋ 'Υψηλάντου εtς τό.ς παραδουναβίους 1Ίγεμονίας. Χειρόγρα· 
φον τοϋ Βρεττα,•ικοϋ Μουσείου, αύτόfi-ι 1 τόμ. 9 (1926), σ. 363-510, Εν{}α καΙ. 
έξεδό-&η (σ. 467- 510) ή «Narratio». 'Ως πρός τΟ. «Poemata», κατ' άλή&ειαν 
πρόκειται περί ένΟς μόνοu ποιήματος έξιστοροϋντος Ύεγονότα tών έτών 1821-
1827 I ώς επληροφόρησεν {1μaς ό μελετήσας αύτΟ κα&ηγητΊlς κ. Δ. Νοτόπουλος, 
δστις καί. άνεϋρεν έν φ. 124r τΟ 5νομα τοϋ ποιητού αύτοϋ 'Ιωάννου Λαγάνη τοϋ 
'Α{}ηναίου. ΤΟ ποίημα ΠεQιέχει (φ. 1~4r -125v) καt ένδιαφερούσας είδήσεις 
π~ρι τών τελευταίων ήμερών τοϋ Λόρδου Βύρωνος έν Μεσολογγίφ. 

Addit. 38890 (o:Siege de \7ienne» (aη. 1683), traduit de l'italien en grec mo
derne par }erenιie Κακαβέλας ό 'Ιεροκήρuξ).-'0 κώδιξ περιεγράφη ύ.πό F. Η· 
Μ a r s h a 11, An unρublished translation by }eren1ias Cacavelas of an 
Italian v..rork 1 describίng tl1e siege of \7ienna in 16.83, έν «Byz_.-Ne.ugr• 
Jabι·bϋ.cher», τόμ. 3 (19.22), σ. 135- JSG (πρβλ. μετό.φρασιν Πλη'Ι•ικ1lν τοϋ 
άρ&ροu κσι έν Δ.Ι.Ε.Ε., τόμ. 8 (1!122), σ. 580-082). Σημειωτέον· Οτι εκδο.σις 
τοϋ Εργου μετ' είσαγωγfις καΙ. Ο:γγλικijς μεταq:;ράσεως, παρασκευασ-θεΤσα τφ 1922 
ύπό F. Η. Marshall, απόκειται χειρόγραφος έν τi) Γενναδείq;ι Βιβλιο#ήκ-ι1 
(ΤΗ 96/Kl3) . 
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Addif. 39618.4 (Constantini Manasses Compendinnι cb . ) I , - , 
δικος F. Η. Μ a r s h a 11 Α . t r~nιcuιn .-Β'· περι του κω
chronicle \• « ' mann~crιp of Georgιos Chunιnos and a world-

Addit. 40724 (•G:org~y~~:;~;rLΌbJahrbuclGrer>, τόμ. 4 (1923), σ. 99-100 (=Β). 
. ι rorum ene!':eos et Exodi Ρ h . 

trιca uersibus politίcis 
11 

) _ · arap rasιs me· 
Mars.hall ',. -&• , ' eo-graece .-Περιγραφή του κώδικας ύπ6 F Η 

, ' Ε\' α'\'ωτ.' σ. 96-99 (=Α) , Αποσπ, - , . , . 
δοitησαν εiς αfιτοτελιΞ:ς βιβλίον ύπ' Τ _ · _. _ ασμα:~ του ποιηματος εξε
frοm a greek oenι ση . ο ο υ α υ τ ο υ, Old Ι estament Legends 
with Introduc~ion Me~~~=~ιsTand ~~~dns by Georgios Cbnmnos. Edited 
Manuscrί t i th ι . . rans a 1on, Notes and Glossary from a 

Ρ n e Brιttsh Mιιseuni, Canιbridge, 1925. 

~δ 'λΠεραίν~ντες τd.ς πενιχρCtς ταύτας βιβλιογραφικΟ:ς ύποδεί!Ξε-ις ι αL Οποίαι 
~υ ~~ως μειωνουν βεβαίως ηlν &ξίαν τοϋ κρι νο_μένου βιβλίου -εϋχόμε{} ., 
ο φι .ος συγγραφεUς δ _c_- , _ • α οπως , υνηuη να μας χαρίση συντόμως καl τU (lλ/ • ~ " -
παρασκευαζο " ) , .α υπ αυτου 

μενα εργαι πο ιυτιμα βοη{}ήματα τfjς φιλολογικΥjς Ερεύνης, 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 

1 "'Α , -- . ς επανορ&ωftουν έ"Ι'ταϋ&α καt μικρά τι να &βλεπτήματα . 
Add~t. 8_236;1 (Gregorii Chrysogoni κλπ.).-Γράφε: Ge~ro-ii" εν τφ πινακι (σ, 101). h , ώς όρf}ώς 

'Addit. 224~2 (σ 39) 'Α ' , • , · ·,- ντι : mercredι (29 mai 1453) • (Ν Ελλ γραφε : mardi καί &ν-εί : 
εος ηνομνημων' t.) V Ι Ι Ι γράφε . V Ι! 

Addit. 22732-33 (σ R9 _ 40) • Α · ; . «libraiι•e t1 '• 'L .- ναφερεται ως πωλήσας τα χειοόγραφα τφ 1859 ό 
a ιenιen Sp. Ρ. Lambros» (ούτω καt έν ε1σαγ,ωγΊ-] σ. πCνακι σ. 108 &ς κτήτω ) Δ. . . , · ΧΙ καt έν 

Λ , • , ·, ρ . εν προκειται Ομως περl του ίστορικου Σ Π 
αμπρου' αλλα περι τοϋ πατρός του ΠαUλοu Λάμπρου. πυρ. . 

i 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

LΕν τtΊ κατωτέρω βιβλιογeαφίq. dναγράφοΗαι αf μελέται και τα εργα τι:'t δημοσιευ{}έJ"τα 
κατιΖ τΟ 1952 VπΟ •Ελλήνων ΗJ.φιιοτi η εlς ξένας γλώσσας κai σχετιζόμενα 

μΕ τΟν ύπΟ τi]ς •Επετηelδος iπιδιωκάμενον σκοπ6ν. 

ΓΛΩΣΣΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ- ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ- ΔΙΚΑ!ΟΝ 

'Αβραμάvτη Ι. Περt τijς όρ&ijς έρμηνείας τ&" είς -ρα, -ανα καl -αι\'α ληγόντων 
τοπωνυμικών της Ποντιακijς διαλέκτου. (Ποντιακη Έστία, 3, 14-43-

1444.) 
'Αθαvαοιάδοv Ε. ΦυτολογικΟ λεξικό. (Ποντιακi] 'Εστία, 3, 1524.) 

:ο :> 'Η ξενιτειCι στη Σάντα. (Αύτό&ι, 1575 -1576.) 
> ,. Δεισιδαιμονίες Σά,•τας. (Αύτό&ι, 1329 -1330, 1440- 1442.) 

• Α-θανασιάδοv- Ν6βα Γ. Παναγία ή Ναυπακτιώτισσα. ('Ελληνικiι Δημιουργία, 9, 

368. 371.) 
"Ακοyλοv Ξ. Παραλλαγες Ποντιακού παραμυ&ιοίί. ('Αρχείον Πόντου, 16, 238- 244.) 
'Αλεξανδρή Κ. ΤΟ ναυτικόν μας κατCι τ1Ίν πολεμικiιν περίοδον 1941- 1945. Ά-&fιναι 

> > 

'Αλιβιζάτοv 

1952. Σελ. 208. 
•π έλληνικiι {}αλασσία δύναμις κατα τΟν Β' παγκόσμιον πόλεμον. 
(•Ελληνικiι Δημιουργία, 10, 19- 22.) 

Κ.- Ποvρvαροπούλοv Γ. ΤΟ περt ι:εύλογιασμοϋ» fiργον τού <'Έλληνος 
Ιατροii τού ΙΠ' αlόJνος 'Ιακώβου Πυλαρινοϋ. (Πρακτικδ. Άκαδημίας 
'Α<fην&ν, 27, 287 -307.) 

0 Αμάvτοv Κ. 'Ο ΜακεδονικΟς 'ΕλληνισμΟς κατCι. τΟ τέλος τού Μεσαίωνος καt τiιν 
παλαιοτέραν Τουρκοκρατίαν μέχρι τoii δεκάτου Ογδόου α!.όη•ος. (Διά
λεξις γενομένη f.ν τfι αωοUση τής 'Εταιρείας :Μακεδονικ&ν Σποu
δόJν.) Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 14. 

> > 
Γλωσσικό: περίεργα. Ι Γεωργικά. Il "Αννινος. (Νέα Έστία, 51, 

73. 74.) 
Γλωσσικό. περίεργα. Καλός. {ΑUτόitι, 52, 975-976.) > > 

'Αναοτασιάδοιι 
Ι. ΠατριαρχικΟν σιγίλλιον πρΟς τΟν μητροπολίτην 'Ιωαννίνων. {Γρη
γόριος ό Παλαμάς, 35, 285 · 293.) 

'Ανδριώτη Ν. 

> > 

> 

'Αvτωvιάδοv 

Π. ·π κοι\'η \'εοελληνικη καl τΟ f.τυμολογικΟ λεξικό της. (Νέα Έστία, 
52, 990-994.) 
Συντακτικό. καt μορφολογικά. ( •Ελληνικά 1 12, 15-33.) 
"Ελληνικό. στοιχεία της ΒουλγαρικΥις γλώσσης. (Άρχείον Θριι..κικοίί 
Λαογραφικοϋ καt Γλωσσικοϋ Θησαυροϋ, 17, 33 - 100.) 

Σοφ. Πτωχοπροδρομικά. (Melanges offerts a Octave et Melpo 
Merlieι-.) 'Α1}ήνα 1951. Σελ. -12. 
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'.Ανωνύμου, Δεϊγ } ·· - ' ~α ·c:ικης στιχοuργιας. Ό διωγμός καt δ t}ρfινος τοϋ Σκοποϋ 1915 
( Αρχειον Θρqκικοίί Λαογραφικού καΙ. Γλωσσικοϋ . 
252-263.) - Θησαυρού, 17, 

Δύο f_γγραφα άρχείων κράτους, (Αύτόfl-ι 305-306 ) 
Εύχαί. (Ποντιακfι 'Εστία, 3, 128Β.) ' · 

> 

> > 

> Παροιμίαι- Γνωμικά. (ΑUτό-&ι, Η, 1280.) 
Ar,qy1·opoulo Ρ. Une corres_pondance diplon1atique 1816 ·1818. c (L Ήellι§:nisme 

• ?n~emρoι·aιn, 6, 293-329, 451 _ 460.) 
fΆτέση Β. Αι ψ - λ .απο ε~ς της πο ιτείας περί Εκλογης έπισκόπων κατα τΟ ετος 1882. 

( Αρχ, Εκκλ. Κανον. Δικαίου 7 25 _ 3G ) 
π . " ' ' ), 

, ερι επισκοπGη• καi έπισκόπων καi μέσων συντηρ{]σεως α, τ- (Α, 
τα& ι, 109. 114.) υ ων. υ-

> > 

» Ά 'δ ' ) νεκ στο ι επιστο ... αί τoiJ Σκύρου Γρηγορίου 'Επιφανίου (1797-
1837). (Αύτό&ι, 205-212.) 

'Ατrικού Βασ. Γ ' Π ξ εωργιος α ινός, ό άγνωστος !{ ' υνεγειρος τοίί 21. (ΈλληνικΎι Δη-
μιουργία, 9, 378- 379.) 

Βαβοv~ε Π. Κρητικες μαντινάδες. (Κρητικfι "Εστία 4 τεύχ 33-3' 
Bα:yεva Θ Ku ' β β~ ' ' · '*• • νοuριακη ι Μογραφία. (Χρονικά τών Κυνουριατών 2 

42. 47.) 
5. 10.) 

:. :. :ύρ~ ~πό, τα «Δολιανά:ο. {Αύτόfrι, 25- 28.) ' ' 
» ~πο την \στορί~ τ~ν Δολια'\•ών. (Αύτόfrι, 29- 32.) 
» :. Τα Δολιανα κατα την περίοδο 1700-1821 (Αύτό&ι- 33 36) 
» » 'Η μά~η τfi)ν Δολιανών στό δημοτικό τρα~ούδι. (Αiτό&ι- 39-42 ) 

» Καπεταν ~Ιητρομάρας (1] Δ. 'Αναγνωστόπουλος) ό πρώτ~ς Δολι~νi
τηζ Φιλικος. (ΑUτό{}ι, 45. 48.) 

> > 

> > 

> 

» 

> > 

·~π?γ~αφfι στ~ 1828 τοϋ χωρίου Δολιανά. (Αύτό&ι, 48.) 
Τ~ επωνυ~α των_ Δολιανιτών. (Αύτόfl-ι, 49 _50 .) 
Τα τοπωνuμια των Δολιανών. (Αύτό-&ι 51- -3) 
Τ' λ ' 

0
' :- σχο εLα τών Δολιανών. (Αύτό-&ι, 53. 58.) 

Δημος Δολιανών. (Αύτόirι 59.) 
'Ε , , 

πεισοδια μεταξU Δολιανιτών • λ , και κα ογηρων της μονf}ς Λουκοϋς. 
(Α,jτό!Ιι, 60- 61.) 

Βαyιακάκοv Δ ' Τ , ι~αιοv: οπων_υμια είς -aδος. ('Α{}ηνa, 56, 9- 24.) 
:.- ~ νυχtα του δικιωμοϋ. Μανιάτικη fι&ογραφία 

1051 _ 1553.) · (Νέα 'Εστία, 52, 

Βακαλοπούλοv Α Σ β ) · : uμ ο ~η στ1)ν ίστορία και όργrί.νωση τi'jς Φιλικη-ς 
( Ελληνικα, 12, 65 _ 78.) 'Εταιρείας. 

> 

Βαλαβά'Vη Ι. 

Βαλάοση Γ. 

~4uμβολΊ) ?ηlν ιστορία της Θεσσαλονίκης έπi Βενετοκρατίας (1423. 
30). (Τομος Κωνσταντίνου , Αρμενοπούλοu 127 -150 ) 

Γλωσσολογικά. (Ποντιακ1) Έστία 3 1518- 15Ί9 ) . 
Μ τ · · - ' ' · · , ινι:λ περι της πατρικfjς έξουσίας κατό. τΟ δίκαιον τοϋ μετα' 

την α ωσιν Έλλη - (Τ, 529- 551,) νισμου. ομος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 

Βαe,άβα Ίω. Άρχαϊαι έλληνικαί &ντιλήψεις περ! fl-ανάτου κ , , ' , 
δη , αι κατω κοσμου "'ις τα 

Ι • μοτικα μας τραγούδια. ("ΕλληνικΥι Δημιουργία 9 741- 74- ,) 
Βασδραβέλλη 

Βαφείδοv Ν. 

Η "'Εδεσσα " ' , , ' , ;:>, 
, . , ' ιστορια και αγώνες. Θεσσαλονίκη 1952. Σελ 24 
Ε;:~~αμισ,εις γυ;αικώ_: καl &νδρών καi άπελευ&έρωσις σκλάβ~ν έν 

μ~τειχψ. ( Αρχειον Θρgκικοϋ Λαογραφικού καl Γ) ωσ - Θ 
σαυρου, 17, 204. 21l.) ' σικου "'η-
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·Βaφεlδοv Ν. Σχολεία καi διδάσκαλοι έν Διδuμοτεί.χφ. (Αύτόirι, 215 · 234.) Συμ
π/,:ιlρωμα. (Αύτό&ι, 378.) 

> > ΛαϊκΎι -γιατρική. (Αύτό&ι, 264-267.) 
"'Εβρος- Μαρί τσα. (Αύτό-&ι, 298- 300.) > 

> > 'Εσνάφια η συντεχνίαι έν Διδυμοτείχφ. (Α1Jτόfrι, 300- 302.) 

Βέη. Ν. Ή έν Κερασοϋντι μονi) τοϋ άγίου 'Επιφανίου καi. ό μητροπολίτης 'Αλα
νίας Νικόλαος. {Δύο 8γγραφα τών Ετών 998 καl 2 Μα'ίου 1024). 

(' ΑρχεLον Πόντου, 16, 255- 262.) 

» > 'Αρμενοπουλικό. άνάλεκτα. (Τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου, 

345·397.) 
Βενέζη Η. 'Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Οί χρόνοι τfις δουλείας. Άfrfιναι 1952. 

Σελ. 330. 
Βισβίζη Ι. 'Η •Εξάβιβλος τοϋ 'Αρμενοπούλοu καί η τών Ά#ηνών Εκδοσίς της 

του 1835. (Τόμος Κωγσταντίνου Άρμενοπούλου, 163 - 173.) 
Βοβο'λ.ίvη Κ. ·π 'Εκκλησία εtς τΟν &γώνα τfις έλευ&ερίας (1453- 1953). 'Α&fιναι 

19j2, Σελ. 568. 
Boyaζλij Δ. Βούλγαροι καΙ. "Ελληνες. Συγκριτικ1Ί λαογραφικi) καl ίστορικi) μελέτη. 

('Αρχ. Θρq:κ. Λαογρ, καi Γλωσσ. Θησαuροϋ. 17, 101-146.) 
Βοyιατζίδοv Α. Γλώσσα καl λαογραφία τfις ''ήσου "Ανδρου. Τόμ. Α'. (Άνδριακα 

Χρονικά, 4). "Ανδρος 1951. Σελ. 256. 
Βρα,ούση Α. 'Α&ανάσιος Ψαλίδας, ό διδάσκαλος τoiJ Γένους {1767 -1829). 'Ιωάν-

νινα 1952. Σελ. 157. 
Γ. Ι. ΤΟ γυναίκισμαν. (Ποντιακi) Έστία, 3, 1445- 1446.) 
Γ. Ι. Α. Τσιφλίκι του άγίου Γεωργίου. {Μικρασιατικό. Χρονικά, 5, 288- 294.) 
f Γεδε6.>ν Μ. 'Επίσκοποι έξονυχιζόμενοι. (Μικρασιατικό. Χρονικά, 5, 27- 31.) 
t Γεvvαδίοv μητe. CΗλιοvπόλεως. 'Ιστορία του Οtκουμενικοίί Πατριαρχείου. Τόμ. 

Α', Ά~i'jναι 1952. Σελ. 450. 
"' :ο Χειρόγραφον του Βρεττανικοϋ μουσείου Georg Homerus tomes he 

wants. 'Ισταμπούλ 1952. Σελ. 29. 
» Σχέσεις όρ-&οδόξων καl άγγλικανών κατό. τό.ς &ρχό.ς τ~ϋ ΙΗ' αlώνος. 

ΊσταμποUλ 1952. 
» :. 'Η έν τίJ Πόλει γυναικεία μονi) τijς Θεοτόκου τijς Βεβαίας 'Ελπί

δος καt ό ναΟς τi'jς Παναγίας 'Ελπίδος Κοντοσκαλίου. ( Όρ&οδοξία, 
27, 6-11.) 

:. Εύλύτωσις καί διάζευξις παρδ. τοϊς Βυζαντινοϊς. (ΑUτόfl-ι, 195 -198.) 
Γεωρyιάδοv Γ. 'Ιστορία καi. πολιτισμός τfις ένδόξου Ρόδου Cίπό τών &ρχαιοτάτων 

χρόνων μέχρι σήμερον. Τείίχος 1ον, 'Α{Η'jναι 1952. Σελ. 72. 
GeOJ'giades At•nakis G. Τ1ιe Greek Church of Constantinople and the Ottoman 

Empire. (The Journal of Modern History, 24, 235- 250.) 
Γεωρyίοv Η. Τοπωνυμιολογικαl 8ρευναι. {Θεσσαλικό. καl 'Ηπειρωτικό. τοπωνύμια.) 

Μέρος Α', Ά{}fιναι 1951. Σελ. 48. 
» :. ·ο Ph. Jourdain καί Ste Croix Mola:γ έν τίj κατό. τό 1823 σuν-

#ήκη τών 'Ιωαννιτών ·rπποτ&ν- μετό. τi'jς έλληνικης κυβερνήσεως (έκ 
τό)ν διπλωματικών &ρχείων τoiJ 'Υπουργείου τό)ν 'Εξωτερικών_ της 

Γαλλίας). Ά!Ιijναι 1952. Σελ. 48. 
f Γεωρyίοv jιητρ. Νι:vροκοπίοv. Περl το)ν ύπερτάκτων 8ργων της Δuτικijς 'Εκκλη

σίας καt της δια&έσεως αUτ&,•. ('Αρχ. Κανον. ·'Εκκλ. Δικαίου, -7, 

93·108, !88-204.) 
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Γι&κοv Δ. 'Η &άλασσα κ' ή λογοτεχνία μας. (Έλλη'\•ικt'ι Δημιουργία, 10, 25. 32.) 
Γιαvvακάκη Γ. Τίτλοι τ<i':ιν κεφαλαίων τfις ίστορίας τfις Θρgκης (1500 π.Χ. -

1922 μ.Χ.). ("Αρχ. Θρq.κ. Λαογρ .. καt Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 
Μ5-Μ1.) ' 

• Ή Τζαμάλα. (ΑiJτό~ι, 269- 270.) 
Γκητάκοv Μ. Ή Εν ΣαλαμLνι ίερό. μονi] της Φανερωμένης. Έν Ά<&ήναις 1952. 

Γκίvη Δ. ΤΟ 

> > 

> > 

Γeιτσοπούλοv 

> 

> 

> 

> 

Σελ. 79. 
χειρόγραφο τfjς ωJτοβιογραφίας τοϋ Κοραή. (Έλληνικά, 12, 146- 147.) 
"Η Ε:ρωτικi] ζωη του Κοραfι. ("Ελληηκiι Δημιουργία, 10, 115 -117.) 
Περl τiιν μετάφρασιν της Έξαβίβλου ύπΟ τοϋ 'Αλεξίου Σπανοϋ. 
{Τόμος Κωνσταντίνου • Αρμενοπούλου, 173- 179.) 

Τ. Περί δρκου, &έσις τοϋ ζητήματος κατά την έποχήν τοϋ Καποδί· 

στρια κα( γνωμάτευσις Ίω. Γενατά, ύποuργοϋ Δικαιοσύνηc. Έν 
'Α1!ήνως 1952. Σελ. 30. -
Κατάλογος τών fν τψ ίστορικψ άρχείφ Σπάρτης χειρογράφων κω· 

δίχων καί λοιπcΟ'\' έγγράφων. (Ά<&ηνd., 56, 25- 44.) 
Κύριλλος 'Ανδρόνικος μητροπολίτης Ξάνfi'ης ;καί είτα Δρύστας ό Εκ 

~::;~;~~ς, (Άρχ. Θρq,κ. Λαογρ. καl Γλωσσ. ΘησαυροU, 17, 

Συνοδικη καο&αίρεσις δύο άρχιεπισκόπων Μήλου, Μελετίου καΙ Διο
νυσίου. {Άρχ. ΚανΟ'\', Έκκλ. Δικαίου, 7, 213- 218.) 
ΆμερικανικΟς Φιλελληνισμός. "'Ενα γράμμα τοϋ Θ. Κολοκοτψtlνη 

πρΟς τΟν Έδ. 'Έβερετ. ("Ελλη.νική Δημιουργία, 9, 358- 362.) 
"Ε"α δημοτικΟ τραγούδι τού Άλβανικοϋ μετόJπου. (Αύτό<&ι, 734- 735.) 

Dalleggio Ε. Aux confins de la Caρpadoce. (M61anges offerts a Octaνe et 
Melpo Merlier). Athenes 1952. Σελ. 16. 

> > 

Δ{απόλλα) Φ. Βυζαντινοl ναοt τfις Πόλεως. Πόλις Ci.έ. Σελ. 112. 
Λασκαλ&κη '.Απ. Αί. πρώτα ι έλληνικαL βιβλιο<&fικαι τοϋ Έξωτερικοϋ. (Βιβλιόφι· 

λος, 6, 88.) 
Daskalakis Ap. L 'he11enicit6 de Chypre et le droit d 'un ρeuple de 

librenιent de ses destinCes. Reρonse aux arguments 
Chypre 1952. Σελ. 18. 

disρoseΓ 

anglais. 

ΔεδοVΟη Β. Ό ποιητ.ής καL τΟ μέτρον τοϋ κοντακίου τι'δν χαιρετισμών τfjς Πανα

γίας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 35, 147 · 155.) 
Δεληyιάvvη Β. ΤΟ Cί.μπατζηλήκι καl φερμενετζηλήκι στη Μικρά Άσία. (Μικρασια

τικό. Χρονικά, 5, 117 · 132.) 
» Λαογραφικό. Κουβουκλίων Προύσης. {Α1ιτό&ι, 178 -196.) 

Δε'Vδeινοiί Εlρήvηs. 'Ο Γεράσιμος Μαρκορaς καί ή Κερκυρα'ίκiι σχολή. (Έλληνικη 

Δημιουργία, 9, 604. 612.) 
Δημαea Κ. "Εκλογ1'ι έπιστολών 'Αδαμ. Κοραη. {Σχόλια καΙ έπιμέλεια.) • Αο&ijναι 

1952. Σελ. 176. 
Διαμαvτοnούλ.οv Κ. Λαογραφικi) οίκονομική. Γ' Λαογραφικi) οtκονομική κοινωνιcΟν. 

"Α.τ. 1952. Σελ. 60. 
Διοvvσι&;οv Ε~ Βησσαρίων ό Τραπεζούντιος. (Ποντιακiι ~Εστία, 3, 1314 -1318.) 
Δούκα 2τeaτij. Γιαννούλης Χαλεπaς. Νέα βιογραφικό .. Άfl-ήνα 1952. Σελ. 57. 
Δeαvδάκη Ν. "Ο ναΟς του Άγί.ου Εύτυχίου. {Άπόστολος Τίτος, 1952, 113 -115.) 
Emilianides Α. C. The «He11enic La\VS» of Cyρrus and the «Hexabiblos:o-

of Harmenopόulos. (Τόμος Κωνσταντίνου 'Αqμενοπούλου, 33- 39.) 
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Enepekides Ρ. Inteι·ziρierte griechische Briefe und BeΓichte ίibe~ de? Ausbruch 
des σriechisclιen Aufstandes iιn Jahre 1821; (Mιtteιlungen des 
δste~ι-eichischen Staatsarchίvs, 4 ( 1951), 184 · 214.) 

• Εvεπεκlδοv Π. Μικρά συμβολt'ι εLς η'ιν ίστορίαν καί γενεαλογίαν τών έν 'Αο&ήναις 
Χαλκωωνδυλών (έξ Cί.γεκδότω'\' γαλλικών πηγ&'\' της 'Ε{}νικfjς Βιβλιο· 
ο&ήκης Παρισίων). (•Ελληγική Δημιουργία, 9, 171 · 176.) 

Εύαyyελάτοv Χ. ΤΟ ·l}αϋμα τής έξόδου τοϋ Μεσολογγίου καt δ &άγατ.ος τοίί Βύρω· 
νος. Πάτραι 1952. Σελ. 32. 

EVIJvμlov Γ. Κάλαντα. Χριστούγεννα 'Αλεποχωρίου Διδυμοτείχου (' Αρχ. Θρq,κ. 
Λα~γρ. καί Γλωσσ. Θησαυροϋ, 17, 267 · 269.) , 

Zakytlιirιos D. Organisation ecclesiastique dans le Despotat de Moree. (LΉel-
lCnisme Contenιporain, 6, 7-32, 197- 211.) 

> > 
Mouvement inte1lectuel dans le Desρotat de Mon~e. (Αύτό&ι, 
339-366,471-510.) ' 

Ζαχαρlοv 'Ε}.. •Η ε,•'\'οια τής ξενητειaς στ1'ι ζωi'ι τοϋ Δωδεκανησί.ου σπογγαλιεως, 
('Ελληνική Δημιουργία, 10, 41- 45.) _ 

Ζέποv π. 1. 'Η παράδοσις δι' έγγράφου έν τQ;ι Βυζανtιν<!? καί τίρ Μεταβυζαντινφ 
δικαίq,J. (Τόμος Κωνσταντίνου • Αρμενοπούλου, 199 · 243.) 

Ζώeα Γ. 'Η ξενιiέ'ία Εν τfι 'ΕλληνικΌ ποιήσει. 'Α~fιναι 19δ2. Σελ. 36. 

> 
::. /~Η ξενιτεία καt ό •ΕλληνικΟς λαός. (•Ελληνικ1'ι Δημιουργία, 9, 

213- 232.) 
• Α{Ι·ανάσιος Χριστόπουλος (1772- 1847). (Αύτό~ι, 395- 416, 557- 56i.) 
Μαρκορδ.ς καί Κάννα. (Αύτό-&ι, 591 - 594.) 
~ο 'Ερωτόκριτος, ή Θυσία του 'Αβραάμ καL ή χρονολόγησις αύτ&ν. 

> 

> 

(ΑiJτό1!ι, 653- 659.) 
Ταξίδια τοϋ Σολωμοϋ άπΟ Κερκύρας είς Ζάκυν&ον. {Αύτό&ι, 10, 

> > 

325- 328.) 
'Ηλιοπούλοv Π. ΤΟ Εμπόριον της 'Ελλάδος 1830- 1952. ΠειραιεiJς 1952. , 
Θέροv .. Αyι. τα τραγούδια τών 'Ελλιiνων. Α' 'Ακριτικά, της Cί.γάπης, παραλογες. 

• Α~ήνσ. ,α'ίtνβ'. Σελ. 349. Β' Τών Cί.ρμάτων, της ξενιτιάς, τού σπι· 
τιοϋ, τών γιορτώ'\' 1 τοϋ {1-σ.νάτου, διάφορ~, λιανοτράγουδα, τοίi 
μεσαίωνα, της Ν. "Ιταλίας, €πίμετρο. 'Α&ήνα ,α?bνβ'. Σελ. 380. 
Τά τραγούδια τών 'Ελλήνων. (•Ελλη'\•ικ1'ι Δημιουργία, 9, 205- 208.) 

'Iωavvlδov 2. Μϋ{}οι δημό)δεις καΙ (j.σματα Τραπεζοiίντος. (' Αρχείον Πόντου, 16, 
> 

69-79.) 
'Iωαvvlδov- Mπaeμπaelyov Μ. Καλύβαι Σαρακατσαναίων. ('Επετ. Λαογρ. • Αρ-

. χείου, 6,1950-1951, 231·~44.) 
Κaζα'V~ζlδη Α. ΠαρΟιμία ι. {Ποντιακi) 'Εστία, 3, 1519.) 
Καζαvτζlδη Π. Γλωσσοδέτης Σουρμένων. {Ποντιακi) 'Εστία, 3, 1444.) 
Καιeοφύλα Ι. ΤΟ πρώτο τυπογραφείο στ-Ι1ν 'Ελλάδα καί ό Διδότος. {Έλληνικl) Δη

μιουργία, 10, 624- 626.) 
Καιροφύ'λ.α Κ. •ο ΣολωμΟς καL τΟ δημοτικΟ τραγούδι. ('Ελληνικiι Δημιουργία, 9. 

209-212.) 
Κακαβούλια Ι. 'Η έν "Αστρει Β' 'Ε'fiνικ1'ι Συνέλευσις τών 'Ελλήνων. • Α{Ι-fjναι 1953. 

Σελ, 159. · 
Κακούρη Κ. 'Ερώτημα λαογραφικΟ γιΟ. τΟν ι:Κάνναβο». (' Αρχείον Πόντου, 

16, 267.) 
Κα!οκάeδη. Β. ΡωμανΟς Β', δρaμα. 'Α&ήνα 1951 .. Σελ. 79, 
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Καvδηλdπτοv Γ. Γεωγραφικόν χαt 

τιακi] Έστία, 3, 
1513.) 
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tστορικΟν λεξικόν τfις έπαρχίας Χαλδίας. 

1281 - 1283, 1325- 1326, 1427- 1428, 
(Πον-

1512-

Κανελλοπούλου Παν. ·ο χριστιανισμΟς καί ή έποχή μας. ΆπΟ την tστορία στiιν 
αιωνιότητα. Άitijναι 195:2. Σελ. 232. 

Καvοvίδη :Σ. ΝιόΗερος Οχι Εταιρος. (Πο'\•tιακη Έστία, 3, 1322 -1324.) 
·κaeαvαστάση Α. Οί ζευγάδες τfjς Κώ Υ.αl οί ασχολίες των. (Λαογραφία, 14, 

201-30!.) 
Καρavτώ-νη Άvδρ. Ή «Σαμο{}ράκη» τοϋ 'Ίωνος Δραγοόμη. {Έλληνικi] Δημιουργία, 

10, 396- 404.) 
Καeδαμίτση Ι. 'Ιστορία τοϋ έν Τ1Ίνφ ίεροϋ tδρύματος της Ε.Uαγγελιστρίας. Σύρος 

1952. Σελ. 60. 
Ca~atzas S. :έtymologies byzantines. (Byzantion, 21, 55- 62.) 
Kaρyώrov Γ. Δύο χειρόγραφα της έν Κύπρcp lερaς μονης της Παναγίας τοϊί 

Μαχαιρa. (Κυπριακαl Σπουδαί, 15· ΛαογραφικΟν Παράρτημα, 
μζ'-οη'.) 

ΚεραμοποV'λ.λοv Α. Νεοελλ'ηνικα παρc'χ Βυζαντινοtς. (Ά{}η'\'ά, 56, 274.) 
:. :. ΤΟ Πάσχα, τα &ρvια καί. τα αlιγά του. (<Ελληνικi] Δημιουργία, 9, 

461 . 462.) 
Κληρlδη Ν. Μοναστήρια στi]ν Κύπρο. Θρύλοι καί παραδόσεις. Λευκωσία ·1952. 

Σελ. 80. 
Κάλια Γ. Ί-Ι ιiνtαρσία Ίωάννου Ζ' εναντ(.ον Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου (1390). 

(Έλληνcχά, 12, 34- 64.) 
Μέτρα τοϋ Ίουστινιανοϋ εναντίον της &στυφιλίας και ό {}εσμΟς τοϋ 

κοιαισίτωρος. (Τόμος Κωνστανtίνου 'Αρμενωτούλου, 39- 79.) 
Κοvιδάρη Γ. Ή πρόJτη μνεία της fπισκοπfις Βαρδαριωτών Τούρκων ύπΟ τΟν Θεσ

σαλονίΥ,ης. (Θεολογία, 23, 87- 94, 236- 238.) 
Κόvτοε Π. Γορτυνιακαί παροικίαι &να η)ν Πελοπόννησον. (Χρονικα το)ν Κυνουρια

των, 1, 176 -178.) 
Κοραiί Α. Γαληνοϋ τών είς τΟ περί χυμών ΊπποκρrJ.τους 

(εLσήγησις Κούζη Α.). (Πραγματε'ϊαι της 

&ρ. 1.) Σελ. 175. 

ύπομνημάτων βιβλία Γ' 

'Ακαδημίας 'Α{}ηνών, 16, 

Κορνάρου Β. Έρωτ?κριτος. 'Ανατύπωση &πΟ τi]ν έκδοση Στεφά\•ου Α. ΞανtΊ·ουδί

δου. Είσαγωγη Λίνου Πολίτη. 'Α:Οfιναι HJ52. Τόμ. Α', Σελ. 220. 
Τόμ. Β', Σελ. 206. 

Kovyέa Σ. Περt τών Μελιγκών τοϋ Ταϋγέτου έξ &.φορμϊjς &νεκδότου βυζαντινής επι
γραφfjς έκ Λακωνίας. 'Εν 'Α{}ήναις Hl51. ( Πραγματείαι της 'Ακα
δημίας Ά{}ηνών, 15, &.ρ. 3.) 

Kovκovλi Φαlδ. ·Βυζαντινών βίος καi πολιτισμός. Τόμος Δ', Athenes 1951. Σελ. 
500 μετd ΙΘ' πινάκων. Τόμος Ε', Athenes 1952. Σελ. 467 μετd 

ΙΒ' πιηiκων. Παράρτημα: "Η νέα έλληνικ-i] γλώσσα καt τα βυζαν

τινiι. καi μεταβυζαντινό. έ'{}ιμα. Athenes 1952. Σελ. 118. 
:. » OL τρείς ίεράρχαι ώς παιδαγωγοί. 'Rv • Αίιήναις 1952. Σελ. 20. 
> » TU. αιJ φωνητιi τών Βυζαντινών. (• Α{}ηνα, 56, 85- 124.) 

> Ν:- Π. Άνδριώτη: ΈτυμολογικΟ λεξικΟ τfις κon•ijς νεοελληνικης 
(βcβλcοκρcσcα). (Αvτό{}c, 310- 323.) , 

» » 'Έκ{}εσις περl του κατit. τΟ έτος J952 τελεσfi·έντος διαγωνισμού της 

έν Ά{}ήναις Γλωσσικijς Έταιρείας. {Αlιτό&ι, 364- 372.) I 
I 
1 

I 
! 

I 
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Kovκovλ.i Φαlδ. Δια nlν ίστορίαν της tατρικfjς κατU. τοUς ΒυζαντιναUς χρόνους. 
(•Ακαδημα'ίκή 'Ιατρική, 16, 3-24.) 
Μ ή πίνε εlς μέ&ην. ("Ελλη-νικij Δημιουργία, 9, 43- 49.) > > 

> > 

Πα\•αγίας καt άγίων νεοελληνικιJ. Επί{}ετα. (Αύτό{}ι, 349- 357 .) 
Διασκεδάσεις καi τυχηρό. παιγνίδια εtς τi]ν Κρήτην επi Βενετοκρα~ 
τ(ας. (Αvτό{},, 681- 684.) 

f Κοvρlλσ. Eύλoylov. Πατριαρχικi] ιστορία. Τόμος Α', ·~{}ηναι ~952. ~ελ. _432. 
:. :. "Ιστορίαι καt &νέκδοτα • Αγίου 'Όρους ερανισ&εντα εκ των περι

γραφέντων κωδίκων. (Θεολογία, 23, 11 -18, 161-168, 329- 341, 

497-504.) 
la Grece. (LΉe116:nisme Coussiades G. Les danses populaires modernes de 

Contemporain, 6, 526- 532.) 
Κρητικού Π. τα «Σχολεία τϊjς Κάρτσας:. ε!.ς τiιν Πάτμον. (Λαογραφία, 14, 

125 -132.) 
Κριαρά Ε. ·ο -&άνατος τοϋ ΒικτΟρ ΟUγκΟ καl. τΟ •Ταξίδι» τοϋ Ψυχάρη. (Νέα 

Έστία, 51, 427- 430.) , 

> Τελευτα'ϊα δημοσιεύματα για τΟν Ψυχάρη καi τtς νεοελληνικες σπου· 
δf:ς στη Γαλλία. (Α-Uτό&ι, 52, 10ίl-10ϊ5.) 

Κρόκου r. Ι. Είνtα γίνεται σηl Χιό. Χιώτικα &νέκδοτα. 'Α{}ηναι 1952. Σελ. 112. 
Κτεvlδοv Φ. ·ο Μάραντον (έπικΟν δράμα). Παράρτημα Ποντιακής 'Εστίας. Θεσσα-

λονίκη 1952. 
'Ολίγα για τΊlν ίστορία τού Πόντου. (Ποντιακiι Έστία, 3, 1429-

> > 

1432 1509-1511, 1572-1574.1 
' ' (Μ'! ff s ' Octave et Melpo 1\-ίerlier.) Kyriakides St. Κόρη ταξιδευτρια. ι e anges ο er a 

Athenes 1952. Σελ. 4. 
> Γαμήλιον δημώδες βυζαντινΟν q.σμα. Παγκάρπεια. (Melanges Η. 

Gregoire, ΙΙΙ. Annuaire Inst. Phil. et Hist. Or. et Slave, 2, 

179-183.) 

κ 'δ ~ Τσοv'ρκα Κ Τραγούδια Βαλλαχάστου. (Μακεδονικά, 2, 461- 471.) 
vριακι η ~τ. - · , < , 3 

Κώνστα κ. Σ. 'Απαρατ{ιρηtα μονασηlρια Παραχελωίτιδος. (Νεα Εστια, 52, 147· -

1480.) 
Κωvσταvτάρα Βύρ. "Αρχοντες καl δημογέροντες έπl Τουρκοκρατίας. (•Ελληνικij Δη-

μιουργία, 9, 150- 152.) 
Ρ δ ' δ ' 'δι στΟν ΙΔ' αίώνα. {Έλληιικi] Δη· Κωvστσ.,ηvίδοv Κ. ΤΟ ο ιτικο ημοτικο τραγου 

μιουργία, 10, 237- 240.) 
Κωvστσ.vτι-νlδοv Μ. •ΙΙ 'Αγχίαλος. ('Αρχ. Θρςικ. Λαογρ. καl Γλωσσ. Θησαυροϋ, 

17, 5-28.) 
.Δαζσ.ροπούΛ.οv Ι. ΤΟ Λεβίδιον. (Χρονικό. τ&ν Κυνουριατ&ν, 1, 179 -181.) ~ , 
Δαζοπούλ.οv Ν. •Η μάχη τών συνόρων. Αύγουστος 1949. Γραμμένη Επί τη βασει 

επισήμων στοιχείων. 'Α{}i)ναι 1952. Σελ. 344. 
.Δαμψίδοv 'Οδ. Πό)ς ήλώ{}η 11 Τραπεζούς, &ναγραφi] καl διερεύνησις τών πηγών. 

('Αρχείον Πόντου, 17, 15- 54.) 
.Δαούρδα Β. ·ο Γαβριfιλ Θεσσαλονίκης. (" Α&ηνa, 56, 199- 214.) 

ΤΟ ΟίκουμενικΟν Πατριαρχε'ϊον καί ή Κρήτη. ('Απόστολος, J'ίτος, 
> 

1952, 23-24.) ' ' 
"Η Επιγραφiι τfις πρΟς τΟν βασιλέα τών Βουλγάρων Μιχαηλ πρωτ:ης 
iπιστολfις τοϋ Φωτίου. (Θεολογία, 23, --618- 621.) 

:. :ο Κρητικά παλαιογραφικά. (Κρητικα Χρονικά, 6, 42- 58, 204 ~ 210.) 

> > 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ~ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠ~ΥΔΩΝ "Eτes ΚΒ' 2
3 
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ΛαοVρδα Β. Ίωσήφ δ ύμνογράφος εtς- Κρήτην. (Αύτό{}ι, 155 -156.) 
Αάοκαρι Μ. Θ. Ναοi καl μοναl Θεσσαλονίκης τΟ 1405 εtς τΟ ΌδοιπορικΟν του έκ_

Σμολkνσκ 'lγ\•ατίοu. (Τόμος Κωνσταντίνου' Αρμενοπούλοu, 315- 345.) 
Lascaris C. Observacion sobre el texto de la ~Alexiada,._ (Emerik, 19, 

229- 231.) 
Λεβέντη Κ. Δημοτικό. τραγούδια του 'Αλιβερίου Εύβοίας, (Έλληνικfι Δημιουργία, 

9, 735 -736.) 
Δ.εκαπηvοϋ 'A)Iy. Ή πνευματική κίνησις τ&ν Ίωαννί,•ων έπί Τουρκοκρατίας, Β'. 

('Ακτίνες, 15, 22-26.) 
Αοyιάδοv Π1.. • Ανέκδοτο γαλλικΟ χειρόγραφο γύρω στό. τελευταία χρόνια τfις πο

λιορκίας τού Χάντακα. (Κρητικα Χρονικά, 6, 92-130, 163- 203.) , 
Loucatos D. Curiosites cultue11es a cepbalonie. (L ΉeHenisme Conteιnpoι·ain, 

6, 57- 64.) 
Δουκάτου Δ. Κεφαλονίτικα γ\•ωμικά. Πρακτικf:ς καl φιλοσοφικΕς παροιμίες χω~ 

ρισμένες σΕ κεφάλαια κατιl τΟ {}-έμα τους. Ά{}fιναι 1952. Σελ: 

224+c~'. 

• • Ζητήματα χατατάξεως παροιμιό)ν. (Έπετηρlς Λαογραφικοί) • Αρχείου, 
6, 245- 296.) 

> Οί. 8ννοιες τf]ς άγορaς, της πώλησης καl τfις πληρωμής στίς νεοελ
ληνικΕς παροιμίες. 'Ανατύπωση άπΟ τΟ περιοδ . .:Συνεταιριστ{]ς», 

τεϊίχος 65. Ά11ήνα 1952. Σελ. 12. 
Μακρή Ι. ΤΟ γλωσσικΟν ίδίωμα τών χωρίων Barua και Χαβούτσι τf]ς fπαρχίας 

Κυζίκου. (Μικρασιατικό. Χρονικά, 5, 197- 215.) 
Ή vfjσoς Κούταλις. (Αlιτό{}ι., 216- 229.) 

Μακρvμιχά'λ.οv 2τ. ~Η έταιρεία του Ρήγα καί τ" άπομνημονεύματα του Νικ. "Υψη

λάντου. (Βιβλιόφιλος, 6, 123- 126.) 
Μάvεση 2. Ή Ρλληνικη κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας. 'Α{}ήναι 1952. Σελ. 42. 

·π εν Μυκόνφ μοvη του • Αγίου Παντελεήμονος. ( Έπετηρίς τοiί 
Μεσαιωνικού 'Αρχείου, 4, 58 έξ.) 

:. Οlισιαστικδ: ούδέτερα εLς -ου. (ΛεξικογραφικΟν Δελτίον, 5, 123- 128.) 
Μαvούσακα Μ. •Ελληνικό. ποιήματα γιδ: τη σταύρωση τοU Χριστοϋ. (1\.felanges 

offerts 8. Octave et Me1po Mel'lieι-.) 'Α1tfιναι 1952. Σελ. 26. 
:.. » Να&ανα7ιλ Χίκας ό 'Α&η·ναίος καΙ. τα ά·νέκδοτα έργα αfιτου. ('Επε

τηρLς τοϊί Μεσαιωνικού 'Αρχείου, 4, 3- 48.) 
» :.. ΤΟ έλληνικΟ δημοτικΟ τραγούδι γιό. τΟ βασιλιά 'Ερρίκο τfις Φλάν

τρας. (Λαογραφία, 14, 3 -52.) 
Manoussakas 111. Etat present des etudes sur le The&tre Cretois au XVIIe 

siecle. (L'Hellenisme Contempoι·ain, 6, 461- 470,) 
Μαvωλικάκη Ι. Ό Γολγοi7aς τijς Κρήτης. Ά-&ηναι 1951. Σελ, 208. 
Μαριδάκη Γ. ~ο • Αρμενόπουλος καt ή τεχνικη του Δικαίου. (Τόμος Κωνσταντίνου 

Άρμενοπούλου, 89 -109.) 
Μαρκα11τώvη Ίω. Τό. d.δύνατα η ιiμήχανα είς την δημοτικiιν ποίησιν. (•Ελληνικ-ι) 

Δημιουργία, !\ 725 -731.) 
Μάτση Ν. Τι να περi κληρονομικής διαδοχής κληρικών, μοναχών, ίερομονάχων κατό. 

τΟ tσχϊίον εν 'Ελλάδι δίκαιον. (Θεολογία, 23, 26~- 293.) 
Μαvρομμάτη Θ. Περl γερμανικών επι-&έτων τ&ν Άγχιαλιτών. ("Αρχ. Θρq:κ. Λαογρ. 

καl Γλωσσ. ΘησαυροU, 17, 379.) 
:. :. Ίταλικιl fπί{}ετα των Άγχιαλιτών. (Αtιτόfl-ι, 379- 380.) 
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Μέyα Γ. Καλλιμάχου καl Χρυσορρόης ύπό-&εσις. (MClanges offerts 8. Octave et 
Melpo Merlier.) • Α&fι\•αι 1952. Σελ. 26. 

• • 'Η Κυριακiι τών Βαίων είς τό. ε1tιμα τοϋ λαοiί. ('Ελληνικiι Δημιουρ-
γία, 9, 474-476.) 
·ο λεγόμενος κοινΟς βαλκανικΟς πολιτισμός. •Η δημό)δης ποίησις-. • 
('Επετηρίς Λαογραφικού • Αρχείου, 6, 297 · 324.) 

ΜελΒ. 2π. Οί παράγοντες τοϋ Εtκοσιένα. Λόγος εlς την πανηγυρικην συνεδρίαν τής 
24 Μαρτίου της • Ακαδημίας • Α-&ηνών. (•Ελληνικiι Δημιουργία, 9, 

435- 442.) 
·ο «'Ερωτόκριτος:ο- του Κορνάρου. (Α1ιτό&ι, 645- 652.) 

Μελα.νοφρύδη Π. ΓαμπρΟς υiΟς 'κl γίνεται. (Ποντιακiι 'Εστία, 3, 1326 -1328.) 
Φαγίν, ποτήν, άνάπαυσην, κ' έυώραν, καλωσύνiiν. (ΑVτό{}-ι, 1579-

• 

• 
1581.) 

Μέρτζιοv Κ. 'Η Εν ~Ηρακλείψ μονiι τfις άγίας Αίκατερίνης. (Κρητικό. Χρονικά, 6, 

131- 132.) 
Χειρόγραφον εκ Χάνδακας Κρήτης τοϋ ετους 1624. {Αι'ιτό&ι, • • 
271- 273.) 

Μεταλλιvοϊί 'Ayy. 'Η Θεσσαλονίκη έπί Τουρκοκρατίας κατό. τΟν 19ον αίώνα. Θεσ-
σαλονίκη 1952. Σελ. 206. 

Μηλιοπού!οv Π. 'Ο Κότσυφας, ό Κι'ιρ- Κώστας καί &:λλα Μακεδονικά. Θεσσαλο
νίκη 1952. Σελ. 80. 

Μηλιώρη Ν. 'II άρχfι τών Βοuρλών. (Μικρασιατικό. Χρονικά, 5, 102 -116.) 
:. :. Οί Λαμπαδοϋχοι, (Αfιτό1}ι, 264- 267.) 

Μηvιά~η 'Βλ. 'Ηλίας δ Μηνιάτης. (•Ελληνικi) Δημιουργία, 10, 195- 20!.) 
Μιχαη!lδοv Ε1.ιy. ·π μονη τοϋ •Αγίου Σάβα 'Αλε'ξανδρείας διό.- μέσου τών αLώνων 

(320 -1949). 'Αλεζάνδρεcα 1950. Σελ. 174. 
:. » 'Η Ορ{}όδο'ξος Κοπτικiι 'Εκκλησία. 'Αλεξάνδρεια 1952. Σελ. 188. 

Μιχαηλlδοv- Νοvάροv Μ. ΧρονικΟν τfις ν11σου Καρπά&ου. 'ΑπΟ τοϋ ~Ελληνοϊτα
λικοί:ί πολέμου (28 'Οκτ, 1940) μέχρι τfις ενσωματώσεως αύτης εLς 
την 'Ελλάδα (1948). Πιττσβοϋργον Πενσυλβανίας 1951. Σελ. 80. 

Μοσχο11 a. Θ. Τό. δύο ίστορικιl βεράτια πατριαρχών 'Αλεξανδρείας. (Δελτίον τής 
Πατριαρχικής Βιβλιο1}ήκης 'Αλεξανδρείας, 5, &ρ. 2, 2- 14.) 
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος εκ Καtρου (1755 -1830). (Πάνταινος, 44, 

aρ. 226, 3'17- 380.) 
• • 

Μοοχο.ποiίλοv Μ. Εtς τ1)ν περl τfις ίατρικijς εν Θρ<ί;κu μελέτην Π. Π. {Άρχ. Θρq.κ. 
Λαογρ. καL Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 378- 379.) 

Μοτάκη 2. Κρητικiι μυ{}ολογία. Χαηα 1952. Σελ. 96. 

• :. eo 8ρωτας καί ή γυναίκα στα Κρητικό. τραγούδια. (Κρητικiι Έστία, 
4, 19-25.) 

Μοvοτάκα ΒεΛ. eH ξενιτεία στΟ Κρητικό δημοτικΟ τραγούδι. (ΚQητικ1) Έστία, 4, 

57-64.) 
Μπlρη Κ. "Ιστορία τοϋ 'Ε{}νικοϋ ΜετcJοβείου Πολυτεχνείου. ·~&fιναι 1951. Σελ. 5~. 
Μ.πόyκα Ε. 'Oρ1}ij έρμηνεία της σημασίας τουρκικcΟν τινων λεξεων περιλαμβανομε

νων εtς τό. «'Απομνημονεύματα τοϋ στρατηγού Μακρυγιάννη:.. 
(' Α{}ηνιi, 56, 275- 277.) 

Μποvμ.ποvλlδοv Φαίδ. 'Η Κερκυρα"ίχi) σχολή. ("Ελληνικiι Δημιουργία, 10, 339- 348.) 
Μvρτιώτιοσaς. Τό. είκοσιπεντάχρονα τής βασιλείας τοϋ "Ο&ωνος. ('Ένα άνέκδοτο 

γράμμα τοϋ • Αρ. Δρακοπούλου.) (Νέα 'Εστία, 51, 154 -156.) 
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· μοναστηρι -ι;ijς Πάτμου. {Κιβω· Μυοτακlδοv 'Αvτ. Ό δσιος Χριστο'δου).ος χα'ι το' ' 
τός, 1, 67 · 73.) 

Μωραί~τη Ttμov. Λογγοβάρδα. ΤΟ περιλάλητο μοναστήρι της Πάρου. (Κιβωτός, ι, 

277 - 280.) 
Νικολοπούλοv Π. Έπl τάς πηγό.ς του εtς ηlν -&uσίαν τοϋ 'Αβραάμ ϋμνοu Ρωμανού 

τοϋ Μελφδού. (' Α{}ηνa, 56, 278- 285.) 
Νσμι>ιοiι Χ. Μαργαριτ&ν άλιεία. (' Αρχ. Κανον. Έκκλ. ΔικαCου, 7, 143- 153.) 
Notopoulos Ι. Hoιner and Cretan HeιΌic Poetι-y : Α study in Comparatiνe 

Oral Po~try. (American Jonrnal of Philo1ogy, 73, 225. 250.) 
Νvμφοπού'λ.οv Μ. Προληψεις καi δεισιδαψονίες Σάντας. ('Αρχε"ίον Πόντου, 16, 

245-251.) 
> Παραμύ11ια Σάντας. (Αύτό{}ι, 252- 254.) 

Ξενίτα Ξ. τη Χόρας ό γιόν. (ΠοντιακΎ] 'Εστία, 3, 12ί7- 1280.) 
> Πλάνη καi ξενηλασία. (ΑΊJτόΊτι, 1520-1523.) 

Ξvγyοπούλοv Α. "Άγνωστος σειρU. μηναί.ων τοϋ 16ου αίcϊJνος μΕ ξυλογραφίας. (Βι

βλιόφιλος, 6, 83- 87.) 
> Αί περl τού ναου της 'Αχειροποιήτου εtδήσεις -του Κωνσταντίνου 

Άρμενοπούλου. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου 1· 27.) 
Οlκονομlδοv Δ. Περl τοϋ γλωσσικού tδωJματος 'Απεράft·ου- Νά'=ου.' (Άif 

215 · 27Β.) '=' ηνa, 56, 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Άπ~ τ~ν ί?τορί~ν τ~ύ ~εοελl~ην:κοϋ κ.αl. Ρουμανικού tfεάτρου. Συμ· 
βολη εις τα περι του βιου και της δρασεως τοϋ Κω\•σταντινουπολί

του Κωνσταντίνου Κυριακού-' Αριστίοu (J 800- 1880). (Ά Θ 
Λ , ~ --αοyρ. και Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 147 -196.) 
~Ο Εν 1\Ιο:,δοβλαχίq, νομικΟν δργον τού 'Αil·ανασίου Χριστοπούλου. 

( ~λληνι.κη Δημιουργία, 9, 425- 430.) 
Αι πηγαι του «'Ερωτοκρi.του» καt ό ''έος «'F.:οωτόκριτος» (Αύτό{}ι, 
677-680.) ' . 

"Η πρώτη Εν Βουκοuρεστίφ Έλληνικ1l il·εατρικΎι παράστασις. (Α1)τό-

1!ι, 10, 433 - 436.) 
·~λληνικ;L 8~ιδράσεις 8πl τΎjν δημc:)δη Ρουμανικ1lν λογοτεχνίαν. 

( Επε,τηρ~ις του Μεσαιωνικού 'Αρχείου, 4, 49- 57.) 
Μι_χαηλ ο ~Γενναίος» καl τα δημοτικα περί αύτοϋ Q.σματα Έλλήνων 

και Βουλγαρων. (Λαογραφία, 14, 53 -70.) 
Οlκοvόμοv Δ. Τ~ Σούλι, οί Σουλι&ται καt ή οlκογέ,•εια Μπότσαρη. Ά-&ηναι 1952. 

Σελ. 405. 
Πάλλα Δ. Ό ζωγράφος Ήσαί:ας. (Έλληνικά 12 
Pallis Α. The Phanariots, a Gι-eek Aristoc~ac; 

1951. Σελ. 16. 

94- 96.) 
under Turkis1ι ru1e. London 

Παvαγιωτάκη Ν. ΤΟ τοπωνύμιον Πελεκαπ[να. (Κρητικη Έστ[α 4 66 _ 68 ) 
Π ' Π Γ ' ' ' . αναyιωτακου , . ε\•~και, παρατηρ1lσεις Επi τfjς 1Jέσεως τijς 1Jρησκείας καί τη 

εκ~λησι,ας εν 'Ελλάδι κατδ. τΟ lσχϋον ΣUνταγμα της lης 'Ιανουαρίο~ 
19,v2. ( Αρχ .. Έκκλ. Κανον. Δικαίου, 7, 3- 24.) 

» 

Λ' ι κ~νονικαι, δι~τυπ~1σεις 8πl εlσδuχης έτεροδόξων χριστιανών εlς 
την ανατολικην ορ{)·οδοξον τοϋ Χριστοϋ 'ΕΧκλΊ]σίαν κ ' ' • -, , · , .ατα το ισχυον 

ελλη\•ικον έκκλησιαστικΟ'\' δίκαιον. (Αlιτό{)ι, 87- 92.) 
~αρατηρ1lσει~ 8π~ κληρονομίας μον.αχ(J)ν κατα τΟ ίσχ.ϋον έλληνικΟν 
εκκλησιαστικον δικαιον. (Αι'ιτό{}ι, 176 -187.) 
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Παvαρέτοv Α. Κυπριακ1l γεωργικΎj λαογι..'αφία (παροιμίες που αναφέρονται στα ζώα 
καί γενικα στΎjν κτηνοτροφία-παροιμίες ποiι &ναφέρονται στη ζωη 
καί τΟ Επάγγελμα τοϋ γεωργvίJ). (Κuπριακαί Σπουδαί, 15' Λαογρα
φικΟν παράρτημα, ιε' · λε'.) 

Πανταζοποiιλοv Ν. Κωνσταντίνος 'Αρμενόπουλος νομοφύλαξ καl κριτης Θεσσαλονί
κης. (Τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοrtούλοu, 477- 529.) 

t Παντελεήμοvος μητρ. Θεσοαλονlκης. "Υμνος τοϋ ΡωμανοiJ είς την Γέννησιν του 
Σωτηρος. (Γρηγόριος ό Παλαμaς, 35, 392 - 393.) 

Παnαyεωρyίοv- 'ΕραλδV Γ. Συμβολ1l εtς τ1lν ίστσρίαν τi'jς πόλεως Τρίκκης. Οlκου~ 
μένιος Α', ό πολιοiίχος. Διονύσιος Β', ό έ1Jνικ0ς ηρως. Τρίκκη 1952. 

Σελ. 24. 
Πaπαyρηyορdκη Ι. Συλλογ1l ξενογλώσσων λέξεων της όμιλουμένης Εν Κρήτη. Έν 

Χανίοις 1952. Σελ. 144:. 
» Ξενόγλωσσα τοπωνύμια Χανίων. (ΚρητικΎι Έστία, 3, τεϋχος 25, 

11-13' τεϋχος 26, 13 -14' τευχος 27, 25- 26' τεϋχος 30, 27' τεiJχος 

31, 15-16.) 
» :. Πηγαt καt συλλογαl των Κρητικών δημωδών &σμάτων (Ριζίτικων). 

(Κρητικ1l "Εστία, 4, τεϋχος 33-34, 13 -17.) 
Πaπαδήμ,ητρlοv Ρ. Παναγία Σουμελa, {}ρύλοι καt ίστορία, 380-1952. "Α. τ.· και ε. 

'Σελ. 27. 
Papadopoulo8 Th. Studies and documents relating to the history of the Greek 

church and people under Tuι-kish Domination. Brussels 1952. 

Σελ. 507 + Vll. 
Παπaδοποtίλοv 'Av1}; Γλωσσικαί έ:ρεuναι. ('Ετυμολογικα καί σημασιολογικα- Γραμ~ 

ματικά). ('ΑρχείοΥ Πόντου, 17, 55-91.) 
» » Φρασεολογικά. (ΛεξικογραφικΟν Δελτίον, 5, 3- 52.) 
» Κρίσις έτυμολογικου λεξικού. (Αύτό&ι, 129 -147.) 

ΠαπαδοποVλοv Β. Σούρμενα. (ΠοντιακΎι 'Εστία, 3, 1601 -1507.) 
Πaπaδοπούλοv Δ . .. Ε{)ιμα καt δοξασίαι περt τοUς νεκροiις τού χωρίου Σταυρί·ν. 

(' Αρχείον Πόντου, 16, 179 -197 .) 
» Παραδόσεις καί ανέκδοτα του χωρίου Σι:αυρίν. (Αύτό1Jι, 198- 204.) 
:ι- ::. Λεξιλόγιον τf]ς περιφερείας τοϋ χωρίου Σταυρίν. (Αύτόfrι, 205- 237· 

17, 92 έξ.) 
ΠαπαδοποVλοv Ι. τα κατό. τ1lν περίοδον τi]ν καλουμένην .:της Μεγάλης Σιγfις», 

'Λifijναι 1952. 
f Παπαδοποiιλοv Χρvσοοτ6μοv &ρχιεπ. • ΑU.ηνών. 'Ιστορία της 'Εκκλησίας Άν~ 

τιοχείας, χορηγίq: Χριστοφόρου Β', πάπα καί πατριάρχου • Αλεξαν
δρεί.ας, μερίμνη Γρ. Παπαμιχαήλ, 8πιμελείq. Γ. ΤQLανταφυλλάκη. 
'Εν 'Αλεξανδρε(~ 1952. Σελ. 1048+ο&'. 

:. » 'Η •Εκκλησία τfjς "Ελλάδος Επi τϋ 190Οϋ 8πετείφ της ίδρύσεως 
αUτf]ς ύπΟ τoiJ 'Αποστόλου Παύλου. (Θεολογία, 23, 3 · 10, 153-

160, 313-328, 481-i96.) 
Παπακώστα 'Ayy. Οί Πα·ναγίες τοU Παπαδιαμάντη. ("ΕλληνικΎι Δημιουργία, 10, 

739- 746.) 
ΠaπακωΥοταvτίvοv- Ματσούκα Δ. 'Η τοπικΎι καί δημοτικ1l νομο{}εσία Εν Δωδεκα-

νήσφ. Ρόδος 1952. Σελ. 15. 
Πάπαv'ικοlάον Κ. Νεοελληνικη κQ.λολογία. Αtσ1Jητικ1) του λόγου. Ά{}ήνα 1952. 

Σελ. 496 
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Παπαχαeαλ&μποvr; Γ. ΤΟ ποίημα τοϋ Σταuράκογ,,ου Σπα~αοε'α • κ υ· Κωνσταντινουπολί-
τοu κατ.α υπρ, ιακΟν χειρόγραφον. (Κυπριαχ •. α'ι Σ πουδαί, 15' Λαο-
γραφικον παραρτημα, λt' _με' ) 

Παπαχριοτοδούλοv Πολ. "Η ΘρQ.κη έλληνικfι. 'ν' ' • '-
1951. Σελ. 112. α α τους μακρους αιωνας. Ά-&ijναι 

Ί-~ Λαμπρi] στή Θράκη καί ή λαϊκη' μούσα ('Αρχ χα Γλ Θ · Θρq.κ, Λαογρ . 
• ι, ωσσ. ησαυροlϊ, 17, 271- 276.) ' 

" Τ αναστενάρια τοϋ 1952. (Αύτό-&ι 280-282 ) • 

• 

• =- ~ο λ 'δ ' · , κ η ωνας (23- 24 Ίοuνίου). (Αύτό{}ι 287-294: ) 

π " Τα Θρgκικά αναστενάρια. (Νέα •Εστία '51 738 ~39 ) 
απαχριστοδούλοv χ τ ' ' ' - ( . ιiaρχα 'δ Ι Π .. οπωνυμικο τfjς Ρόδου. Ρόδος 1951. Σελ 277 

π eι ~v . οντικα παραμύfi-ια. ('Αρχείον Πόντου 16 80 i14 ). 
ατqιαρχεα Β ΤΟ η' ρ ·· • • • • - • . ωικον και πατριωτικΟν στοιχεtον είς ,..;, λ .. , . Μάνης ('Ε11 • · ~.,ν αικην ποιησιν τ-ης 

• " · • "η;'ικη Δημιουργία, 9, 337. 342.) 
• • Ο εμμετρος λογος έν Μάνη. "Η Μανιάτισσα δ , , , στης τοϋ ') ·· - δ ημιοuργοc: και πλα-

Πετeακtδοv 2π Σελ'δ "~ικοu τρ~γου ιoii- μuρο~ογιοϋ. (ΑVτό&ι, 715--723) 
, ι :ς της σuγχρονοu Κuπριακf)ς ίστορίας (1951 -1952) ·Ε Λ, 
νακι Κυπρου 1952. Σελ. 182. · ν αρ-

Πιλαβάκη Κ. Γλωσσικαl παρατηρ{ • J . 1σεις εις ean Darrouzes : u η Ob •t · 
prιote : Le Parisinus grcecus 1588 (Κuπρ , Γ , ι uaιre Chy
Συμβο)η' σ ' e ', • ιακα ραμματα, 17, 338) 

• • • την ερμη,•εια νεοελληνικών κειμένων (Α ·τ 'Α 350 .3 . 
389. 390.) . υ ου ι, - 52, 

Πιπιvέλη Π Γ ' Β' , Π _ • εωργιος · Α1tηναι 1951. Σελ 215 
ιτσιtιοv Δ. Περί Τσακ(όνων καl Τσακων' , , ' -Πλ&ι:ωvος Ν. Φλαμινίου Κορνηλ' C. ιαςS. (Χρονικα των Κυνουριατών, 2, 73. 74.) 

ιοu, reta acra (μετάφοασ ) ('Α • 
1952, 14-17 35. 

36 51 55 84 87 
~ ις · ποστολος Τίτος, 

' ' ' - ' - ' 123- 125 144- 145 163 
181: 18,3, ?24- 225, 244- 245.) ' ' -165, 
Περι την ονομασίαν τijς έπαρχίας Μ λ 156- 158.) α εβίζι. (Κρητικό. Χρονικά, 6, • • 

• • ΤΟ Ονομα τοϋ φρουρίου Monferrate 158. 160.) ii Monforte. (Αύτό&ι, 

Πολίτη .Δ. Κριτικό. στα δύο πρώτα χορικό. 148 -151.) τής <Έρωφίλης», ("Ελληνικά, 12, 

:Ενα νε~νικΟ κείμενο του Τερτζέτη. (Α • '{} • 
• • Ενα λευκωμα. (ΑVτό&ι 163-169 ) υτο ι, 151-163.) 

Ποv'λ.lταα Π. •Η •Ελλ • ' · ηνικη 'ΕJτανάστασις και ή πολιτειακη' 'δ' ' (Πρακτι ' Ά δ • ι εα και σύνταξις. 
Π ,. , κα κα ημιας • Λftηνών 25 151 - 171 ) 
eοvση Κ. Γυρω άπΟ τα λα'ίκό. πα , , , . 91- 95.) ραμυ-&ια. {Κυπριακό. Γράμματα, 17, 44. 50, 

Πeωτοπαπfi Γλvκ. ~ί πρi.ν ά.πΟ τΟν ΣολωμΟ λόγιοι καί ό 'ΑντόJνιο , ('Ελ· 
λ~νικη Δημιουργία, 10, 136 -138.) ς Ματεσις. 

» » Τα ..;Τραγούδια της πατρίδος μου» ματα. {Αύτό{}ι, 547-552 ) στα<&μΟς στα νεοελληνικα γράμ-
Πρωτοπ~πfi Ζ. Λοκρίδα. 'Αf}ήνα 1952 .. Σελ. 53 
Πeωτοψαλτη Ε. Κατακτηtικαί βλέψεις των Μελ;ταίων tπποτών έπ' • -

σων του Αίγαίου {1822 . 1824) ("Α Α.... _ ~ ι ι::λληνικων νή-
~ » "Η- Πάτμος καl • , - ', u •ινα, σ6, 142 ·187.) 

(Βιβλιόφιλος, 6,ηs:.~νη του Ευαγγελιστοϋ "Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, 
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Ρωμαlοv Κ. Δημοτικιi τραγούδια Σέρβων καL Βουλγάρων δανεισμένα &.πΟ έλληνικα 
πρότυπα. ('Αρχ. Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυροti, 17, 307 -365.) 

> > Παρατηρ{ψεις εις βυζαντινός παροιμίας. ( 'Επετηρiς Λαογραφικοti 
'Αρχείου, 6, 68- 77.) 

Pωva 2. 'Αγυρτεία καί γιατροσόφια στiι Σμύρνη. {Μικρασιατικό. Χρονικά, 5, 

268-271.) 
Σακκάρη Γ. Περί τfις διαλέκτου τ&ν Κυδω,•ιέων. Λεξιλόγιον. (Μικρασιατικό. Χρο-

νικά, 5, 49 -101.) 
Σαλαμάrκα Δ. ·ο γνωστΟς καλόγηρος Κοσμάς "Η ζωή, τό Εργο, οί. διδαχές καί τΟ 

μαρτύριό τ6υ • Α&fιναι 1952. Σελ. 136. 
Σα'Α.σ.πσ.σlδη Π. ΣεβαστΟς Κuμινίτης ό Τραπεζούντιος καl Γεό)ργιος Κυριακού 

Παπαδόπουλος ό «Κυριακίδης» ό εξ 'Αργυρουπόλεως. (Ποντιακiι 
'Εστία, 3, 1271-1273, 13[9- l321.) 

Σαλβάvοv Γεe. 'ΑπΟ τα γαμήλια Ε.Οιμα 'Αργυράδων Κερκύρας. (Έλληνικiι Δημιουρ
γία, 10, 369 · 370.) 

· 2αμaea Π. ·ο Χασό.ν Πασάς Τζεζαερλη καί ή Μυτιλήνη. Δευτέρα Εκδοσις. Μυτι-
λήνη 1952. Σελ. 48. 

Σαeαλtj Γ. Νεοελληνικiι μετρική. "Εκδοσις Β', 'Εν • Α&ήναις 1953. Σελ. 188. 
Svoronos Ν. Le serment de fidelite a l'empereur byzantin et sa signification 

constitutionnelle. (Revue des :έtudes Byzantines, 9, 106-142.) 
· Svω·onos Ν.- Hadjimichalis Ι. Notes sur la maison ruι-a1e gτecque dans l'anti

quite et aujourd 'hui. (L'Hellenisme Contemporain, 6, 53· 56.) 
Σιyάλα Α. Revision de la methode de cestitution du texte des romans demo· 

tiques. Παγκάρπεια. (Melanges Η. Gregoire ΠΙ. Annuaire Inst. 
de Phil. et d'Hist. Or. et Slave, Π, 365-410.) 

Σιyάλ.α Μ. Οί &.γό)νες τοϋ f:{}νους άπΟ τfις άνεξαρτησίας καί έντεϋ-&εν. Θεσσαλονίκη 
1951. Σελ. 17. 

Σιμωvέτοu Γ. Σ. Αί περιουσιακαi σχέσεις τών συζύγων κατCι τΟ άρχαίον έλληνικόν 
δίκαιον. 'Επιδράσεις αύτοϋ μέχρι τi'jς •Εξαβίβλου τoii Άρμενοπού· 
λου καί τών εν Ρουμανίq. έλληνικ&ν κωδικοποιήσεων. (Τόμος Κων
σταντί .. •ου • Αρμενοπούλοu, 551 έξ.) 

2κια.δa Γ. Νέον φ&ς επί τfις π.ροσωπικότητος τoii Ε:'&νικοii ποιητου Διονυσίου Σολω· 
μoii καί της έρμηνείας τcΟν περιφ1)μων δύο πρό)των στροφών τοϋ 
'Ε{hιικοϋ "Υμνου. "Af}i'j,•αι 1952. Σελ. 12. 

:Εκ'λαβοVvοv Γ. Περi Γαληνείων δρω'\' καt Ιδίως περl. τών δρων «&.νάδοσις, ένανά
δοτος, δυσανάδοτος:&, μετιl δύο επιμέτρων, τΟ Ι διό. τΟν Γαληνόν, τΟ 
11 διό. τΟν Ψελλόν. (Πρακτικα 'Ακαδημίας 'Α&ην&ν, 25, 298- 334.) 

Σκοiι:ετέα Στ. Οί πρόδρομοι τfις Φιλικfις "Εταιρείας. ('Ελληνικiι Δημιουργία, 9, 

372- 377.) 
:. Πάσχα Μανιάτικο. (ΑVτό-&ι1 492- 494-.) 

Σο'λομωvίδη Χ. ·ο Κεατχανές. (ΜικρασιατικCι Χρονικά, 5, 230 · 239.) 
:ο- » Οί σεισμοί τfις Σμύρνης. (Αύτό{}ι, 240 · 245.) 

Σ6ιιτη Ι. Μ. ΤΟ πρόβλημα της γενέσεως _των 'Ιουστινιανείων είσηγήσεων καί ή 
παράφρασις τοϋ Θεοφίλου. (Τόμος Κωνσταντίνου • Αρμενοπούλου, 
397- 477.) 

2ούλη Γ. ΕVαγγελινΟς • Αποστολίδης Σοφοκλης. ('Α{}ηνa, 56, 125 ·141.) 
> ·π Θεσσαλονίκη κατCι. τCις άρχός της •Ελληνικfις 'Επαναστάσεως. 

(Μακεδονικά, 2, 583- 589.) 
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.Ζοφοκλ.έοvς Θ. Τί σημαί\•ει ό ΣολωμΟς γιιl τΟν •Ελληνισμό. (Κυπριακό. Γράμματα, 
17, 193-203.) 

.Σ' .πάλα Πdιιοv, Παροιμίες καi τραγούδια μ8 βάση τή δουλειά. • Α &η ναι 1952. 
Σελ. 42. 

.Ζ.πσ.ντιδάκη Θe. Ό iΜνατος ώς fi.έμα της Κρητικης δημώδους ποιήσεως. (Κρητικiι 
Έστία, 4, τεύχος 33- 34, 51 -55.) -

.Σ'.παταλ-ίί Γεe. Ή τονικi] στιχουργία στιχουργία άρχαία έλληνική. • Α&ηναι 1952. Σελ, 44. 
:ο "Ο τονικΌς ένδεκασύλλαβος στίχος άρχαϊ:ος έλληνικός. (Νέα 'Εστία, 

52, 1138. 1144,) 

2:πεeάvrζα .Σ'τ, Δημήτριος Μαυροφρύδης ό Μικρασιάτης γλωσσολόγος. ("Ελληνική 
Δημιουι_ιγία, 10, 283- 284.)-

Ζ.πveιδάκη Γ. Κ. Ποιηταί δημωδών 1-σμάτων είς Τραπεζοϊiντα κατα τΟν ΙΔ' αί&,•α. 
(Άρχε ίον Πόντου, 16, 263 - 266.) 

> » 

> > 

Ζιπveιδdκη Κ. 

> > 

ΤΟ ~σ μα του διαβόλου. ('Επετηρίς Λαογραφικοϊi ~Αρχείου "6 
57-67.) , ' 

s·aint Georges darts la vie populaire. (L'Hellenisme Contem
porain, 6, 126-145.) 

Ή έκπαιδευτικη πολιτικi) της έν Κύπρφ • Αγγλικής κυβερνήσεως 
( 1878- 1952). ('Ελληνcκij Κύπρος, 1952, 142- 144, 154, 164- 166, 
176, 187 -189.) 
Ό πολιτικΟς κώδιξ τijς Μολδαυtας καl αί πολιτικαί 
ήγεμόνος αUτfjς Σκαρλάτου Καλλιμάχη. (Κυπριακό 
117-120,) 

άντιλήψεις 
Γράμματα, 

τοϋ 

17, 

.Σ'ταμούλη- .Σ'αeαvτή Έλπ. Τραγούδι τοϋ Χριστού στΟν 'Επιτάφιο. ("Ελληνική Δη· 
μιουργία, 9, GOl- 502.) 
Οί λουτρ οι τijς Σηλυβρίας, (Αύτόfi.ι, 10, 113 -114.) 
Προλ1lψεις καί δεισιδαιμονίες της Θρ<iκης. (Λαογραφία 14, 
169-200.) , 

• • 
• • 

Ζταveίτση Α. "Η ψυχη τijς Σμύρνης. Οί Τούρκοι, (Μικρασιατικό. Χρονικά, 5, 
246. 263,) 

2τv'λιavoii Α. κai Ι. Έπανεξέτασις της έν τφ νάρfi.ηκι τοϋ ναοϋ τοϋ άγίοu "Ιωάν
νου της Στέγης κτητορικης €πιγραφi]ς. (Κυπριακαί Σπουδαί, 15, 
83- 88,) 

» "' Παναγία Φαρβιώτισα Άσίνου. (Αύτόfi.ι, 147 -152.) 
t :εωφρονίοv μητe. Λεοvτο.πό'λεως. ΤαμεLον ίέκκλησιαστικfjς ποιήσεως. ('Εκκλη· 

σιαστικΟς Φάρος, 50, 79- 80, 149-176, 241-272 313. 356· 51 
30-59,) , , 

Ταρσούλη Γ. Ό &γιος Νικόλαος ση) Λαογραφία. ("Ελληνική Δημιουργία, 10, 
687- 693,) 

Τσ.τάκη Β. Ή &να γέννηση της έλληνικης παιδείας και ή 'Ακαδημία τών Κυδω-
νιών. (Άγγλοελληνικi] Έπι-&εώρησις, 5, 136 -14:0.) . · 

Τζανvεrάτοv Θ. Παρατηρήσεις είς ΒuζαντινοUς λεξικογράφους. (Πλάτων, 3, 249 ~ 253.) 
» » Παρατηρήσεις εtς βραχέα χρονικιl χειρογράφω'\' · τοϋ Σου·tδα. ( Αύτό

ifc, 254 - 256,) 

Τeακάκη Άv. Πνευματικό. μνημεια της δρεινfjς Κρήτης. (Κρητικη "Εστία, 3, τεϋ
χος 26, 17 ·18· 4, τεϋχος 27, 23. 24.) 

Trypanis C. MedieYal and Modern Greek Poetry. An Antbology. Oxford 1951. 
Σελ, 286, 
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Τσακο.πούλοv Αlμ. ΠεριγραφικΟς κατάλογος τώ\' χειρογράφων της βιβλιΟ&ήκης τοϋ 
Οίκο υμενικού Πατριαρχείου. ('Ορ&οδοξία, 27, 45- 60, 151-166, 

224-247.) 
Τσέλιοv 111. Γλωσσικά. (Πλάτων, 4, 185 -186.) 
Τσεe.πέ Θ. "Ιστορία της Μεσσηνίας ~άπΟ τfις έποχης των σταυροφοριών μέχρι τού 

1830. Ά{tijναc 1952. Σελ. 134. 
Τσlβη Ι. Ριζίτες καi Κατωμερίτες. (Κρητικi] •Εστία, 4-, τεύχος 33-34, 32 · 41.) 
Τσοeτανί1 Α. Παροιμίαι. (Ποντιακi] Έστία, 3, 1321.) 
Τωμαδάκη Ν. Β. Εισαγωγή εις τι)ν ΒυζαντινιΊv Φιλολογίαν. • Α-&ηναι 1952. Σελ. 270. 

:ο » Ρωμα\•ού τοϋ Μελφδοϋ 'Ύμνοι έκδιδόj.ιενοι έκ πατμιακών κω
δίκων μετά προλεγομένων. Τόμος πρώτος, Ά-&ηναι 1952. Σελ. 

κδ'+334. 

> • 

• 

> 

• 

> • 

• 

Δούκα- Κριτοβούλου- Σφραντζη- Χαλκοκονδύλη: Περt άλό)σεως τfις 
Κωνσταντινουπόλεως (1453). Συναγωγ1Ί κειμένων μετά προλόγου καl 
βιογραφικών μελετημάτων περl τών τεσσάρων ίστοριογράφων. 'Α&η
ναc 1953, Σελ, 236. 
'Ιωάννου τοίί Εύγενικοϋ έπίγραμμα εις 'Ιωσ1Ίφ Βρυέννιον. (Ά{}ηνά, 

56, 3. 8,) 
Αί παριl Κριτοβούλφ δημηγορίαι Μωάμε& Β'. (Αύτό-&ι, 61- 68.) 
Les Coιnmunautes Hellenique·s en Autricbe (Festscbrift zur 

200 - Jahrfeier des όsterreίcbiscben Heim- Hof, und Staatsar
chivs, Π Band. \Vien 1952, 452- 461.) , 
~Η έποποι'ία τοϋ 1940 • 1941 καl ή Β. 'Ήπειρος. ( 'Ηπειρωτικη 

'Εστία, 1, 763 · 771.) 
"Ορ&όδοξοι άρχιερεις έν Κρήτη έπl ΈνετοΚρατίας. ("Ορ&οδοξία, 27, 
63- 75,) 

t Φάβη Β. Κριτικό. καl παλαιογραφικό. εtς τΟν'"Ησύχιον. (ΛεξικογραφικΟν Δελτίον, 5, 
53 -122,) 

Φαvοveάκη Ε. • Ανέκδοtα Εκκλησιαστικό. εγγραφα τ&ν χρόνων της Τουρκοκρατίας 
άποκείμενα έν τψ Μουσείφ 'Ηρακλείου. (Κρητικό. Χρονικά, 5, 413-

430' 6, 133- 154, 274- 290.) 
Φοveιώτη •Ayy. ΠνευματικiΊ πορεία -1900-1950. 'Α&ηναι α. ε. Σελ. "325. 
Φeο.yκάκη EiJ. ΤΟ ΚρητικΟ παραμύ&ι. Μελέτη καi. συλλογή. Ά&ηναι 1952. Σελ. 71. 

:ο- :ο- ·π όσία Φιλο&έη. ("Ελληνικη Δημιουργία, 9, 243- 248.) 
» :. Αύγουστος- Φτάζυμο- Καπρικό. Λάογραφικό. Κρήτης. (Αύτόt:ι·ι, 10, 

243 · 2Η.) 
•ο βασιλικΟς στi] γιορτη τοϋ Σταυροϋ. (Αύτό&ι, 375 · 376.) 

Φωστέeη Δ. Τό • Αραβάνιον. (Μικρασιατικιl Χρονικά, 5, 133- 160.) 
:ο » • Αραβανιώτικα Παραμύ-&ια. (Αύτόftι, 161 .· 177.) 

Φωστηeοπού'λοu Α. Λεξιλόγιον "Ιμερας. (•Αρχεϊον Πόντου, 16, 115 -173.) 
Φωrιάδοv EiJ. Διονύσιος Πύρρος δ Θετταλός. ('Ακτίνες, 15, 209- 217.) 
ChaΓanis Ρ. Ο η tbe social structure and economic organization of tbe By~an-

tine Enιpire in the t1ιirteentb centuσr and later. (Byzantιno-

• • 

> • 

slavica, 12, !::14- 153.) . 
Aims of the nιedieval crusades and bow they were vιewed by 
Byzantium. (ChuΓch History, 21, 2). Σελ. 14. 
Tbe capture of Corintb by the Onogurs and its recapture by 
the Byzantines. (Specιi1uin, 27, 343- 350~) 
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Χαριταιvίδου Χαρ. Παρατηρήσεις κριτικαί καί γραμματικαl είς "Ανναν Κομνη\•ήν. 
(Πραγματεϊ:αι της Άκαδημίας Ά-&ην&ν, 15, ιiρ. 1.) 'Εν Ά-&ήναις 
1951. Σελ. 46. 

> > Κριτικιi (μεταξίι άλλων εί.ς Βασίλειον, Εύστά-&ιον, Κεδρηνόν). (Πλά
των, 3, 139- 1ί3.) 

Κριηκά. Παρατηρήσεις εiς τΟν Γεώργιον Φραντζijν. Εiς Μιχαήλ 
Δούκαν. (ΑUτό-&ι, 4, 79-114.) 

Χατζαμα1.οV Δ. Κώς, τΟ νησi τοϋ Ίππο κράτους. "Ιστορία καί άρχαιότητες. • Αil-f)ναι 
1952. Σελ. 80. 

·Χατζή Α. Οί Σλάβοι εν Έλλάδι. (Ά-&ηνa, GG, 69- 84.} 
Χατζηyιά:νvη Δ. • ΛπΟ η)ν ίστορίαν τijς Λαρίσης. ("Ιστορική καί Λαογραφική eΕται• 

ρεία τ&ν Θεσσαλrϊ:ιν, τμήμα διαλέξεων, τόμος Δ', τεϋχος Β'.) •Εν 
'Αθήναις 1952. Σελ. 30. 

Χατζηδήμου Α. Σμυρναϊκιl βιβλιογραφία (1816- 1786). (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 
295-3Μ.) 

Χατζηϊωάνvοv Κ. Γλωσσικό: καl λαογραφικό: σταχυολογήματα. _(Κυπριακδ. Γράμμα~ 
τα, 17, ·153- 159.) 

Χαrζηψάλτη Κ. Σχέσεις τijς Κύπρου πρΟς τΟ Εν Νικαίq. Βυζαντινόν Κράτος. (Αί 
περi τijς 'Εκκλησίας Κύπρου δύο πρΟς Ίωάννην Βατάτζην έπιστολαL 
τοϋ Έρρίκου Α' ΛουζινιU.ν καt του άρχιεπ. Νεοφύτου.) (Κυπριακαi 
Σπουδαί, 15, 65 ~ 82.) 

Χατζιδάκη Π. Ή ΚρητικΎι λογοτεχνία τΟν 1'1'' καi ΙΖ' αt&να. ("Ελληνικη Δημιουρ
γία, 9, 660- 662.) 

> Ριζίτικα τραγούδια. (Κρητικη Έστία, 
Χατζιστεφάνοv Κ. '-Ένα τοπωνύμιο τοϋ Καραβά, 

296-297.) 

4, τεϋχος 33~3!, 5~12.) 

(Κυπριακα Γράμματα, 17, 

Χουδαβερδόyλου- Θεοδότου 2οφ. Άβρ. 'Εκκλησιαστικαl σελίδες τijς '\'εωτέρας 
ίστορίας τijς Ορ\tοδόξου κοινότητος Χαλκηδόνος. ('ΕκκλησιαστικΟς 
Φάρος, 50, 58-77, 357- 368· 51, 19- 29.) 

Χρήστου Π. "Ο μέγας κα'\•Ο:ιν 'Ανδρέου τοϋ Κρήτης. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 35, 
11-21, 86·96.) 

Χριστοφιλοποtίλ-ου 'Αν. ΈλληνικΟν εκκλησιαστικΟν δίκαιον. Τεϋχος Α'ι γενικΟν μέ· 
ρος, Άσηνω 1952. Σελ. 114. 

Χρυσάνθη Κtίπρου. 'Ένα ΚυπριακΟ γιατροσόφι. (Κυπρι-ακαί Σπουδαί, 15· Λαογρα
φικΟ παράρτημα, β'- ι δ'.) 

ΧρυσαvtJ.οπούλου Ε. Νέσι πηγαi τοϋ Χρονικοϋ τijς Μονεμβασίας. (ΠρακτικU. • Ακα
δημίας Ά{}ηνών, 26, 166- 171.) 

Χρvσοχοίδη Α. Tij γραίας τ' Wβγά. Παραμύfi.ι Χαιρίανας. (ΠοντιαΚ'η 'Εστία, 3, 
1331-1332.) 

Χρυσοχόου Α. "Η κατοχή έν ΜακεδονίΙJ. Βιβλίον Δ'. Οί Βούλγαροι έν ΜακεδονίΙJ 
καi Θρiκη. Τεϋχος Β', 1943 καl 1944. Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 308. 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

f Άyαθαyyέλου μητeοπ. Κvδωvιών • ... Επη Γρηγορίου. Αύτοβιογραφία. ('Ορitοδο
ξία, 27, 16 · 23.) 

> • ΤΟ πρώτον ί.στορικόν. (Αύτό-&ι, 127 -139,) 
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ι ι κατό. τc'ι ίερό. πρότυπα εlς α!•.οον 
'Αλ-εξίου Π. Εlκοσιτέσσαρες ο κοι κατα~υκτικο . 

μιάς άγίας. • Αft'ηναι 19σ2. Σελ 12. _ λ' 
, - Ο' μενικου Συμβου ιου Α Τ' {}, α τής Β' γενικης συνελευσεως του ικου 

Άlιβιζάτου . τ;,, ·iκκλησιών &πΟ δρ{}οδόξου επόψεως. (Θε~λογ,ία, 23,, 367- ~5~) 
, Ανωνύμου. • Ακολου-&ία τοϋ άγίου ενδόξου καί πρω-;οκορυφαιου-, Αποσ_το/:ου , α • 

λου. 'Εγκρίσει τijς "Ιεράς Συνόδου της 'Εκκλησιας της Ελλαδος. 
'Α{}i'jναι 1951 Σελ. 26. , • 

> 
ι ΑκολουΙΗα τ~ς • Αγίας Σκέπης τijς "Υπεραγίας ήμώ'' Θεοτοκου και 
• Αειπαρ-fiένου Μαρίας, 'Εν , Α{}ή,•αις 1952,. Σελ. 38. 

, - • αλφ •Εκκλησίιι: τfjς Έλλά· f 'Ατέση Β. 'Ο τίτλος τoi;i άρχιε:τισκόπου εν τη αυτοκεφ 
δος. (Θεολpγία, 23, 19- 31.) , , -

• ή άνάστασις Αυτου. Βλησίδοv Θρασ. 'Ο Χριστός. Ή διδασκαλία, η σταυρωσις, 

"Α&fιναι 1952. Σελ. 29. {} , • ρ{lτωρ. 
f Γεvναδίοv μητροπ. •Ηλιουπόλεως. Ίλαρίων ό Κρ1)ς καί • Α ανασιος ο 

('Ορ{}οδοξία, 27, 12 -16.) , Α' επιστολιμαi:αι διδα-
> 

> 

Τοϋ οiκοuμενικοϋ πατρίάρχου Ά-Ι}ανασιοu , , 113 120 ) 

λ . προς τΟν αύτοκράτορα 'Α,•δρόνικον Β'. (Αυτο-&ι, . - . 
σκα ιαι' ' '{} 121 122) 
Χειρόγραφον τοϋ Βρεττανικοϋ Μουσείου. (~υ~ο ι,' , • _ · , αίώ-
Σχέσεις 'Ορ&οδόξων r.αl , Αγγλικανών κατα τας αρχας του ΙΗ 

νος. (Αvτόσι, 122-126.) _ , ΊΙ 146-150) 
~σ • 0ς Χρυσόστομος καί δ ι Απόστολος Παυλος. (Αυτο ι, . 

• ιερ , _ , δ'ξ 'Ε λ · (Αvτό&ι 190 ·194.) 
,. ,. ~Η α-6τοκαit·αίρεσις εν τtl Ορ{}ο 0 Ψ κκ η~ιq.. _ ,' δ ξία 

t r - Α" Περί τοϋ κύρους τofi βαπτίσματος τών αιρετικων. ( Ορ{}ο ο , 
ερμανοv ινου. 

27 199-212.) 
ε 

0 
ι άλου Α. iκοπΟς της ftείας έναν&ρωπήσεως. • Α{}fjνα_~ 1952. Σε!•· ~2. , 

~ ~;,:yίov μητροπ. Νεvροκοπίοv. "Η &νάγνωσις τfις ·,Αγιας Γρα~iς) υποχρεωσις 
η δικαίωμα; ( • Αρχ. 'Εκκλ. Κανον. Δικα~οu, :, 37 • · , 'τ . 

Γιάνναρου Κ. , ΑπΟ Κανά μέχρι Γολγοfi"ά. 'Επιστημονικη και φιλοσοφικη μελε η 
Ά{}ijναι 1952. Σελ. 50. , · 
τα'σο••, Πρω"ίνη' προσευχi] (ό 62ο; ψαλμος τοϋ ΔQiβίδ). (~Ελληνικη 

Γριτοο:πο-ύλοv " 
Δημιουργία, 9, 497- 500.) , • , , 'Α λ 

~, ·ο • Α πόστο! ος Παϋλος και η Ορ-&οδοξος νατο ι-t Εleηναίοv μηrροπ • .&ιαμου. · 
κη' 'Εκκλησία. 'Α&fjναι 1952. Σελ.,19. , , 

> Ε ~ Οίκοuμενικόν Συμβού-'Η 'Ορ&όδοξος Έλληνική ' κκ~.ησια και το 

λιον • ΑiΗΊναι 1952. Σελ. 32. , 
. Κ- 'Ιωάννης ό Ναύκληρος ό έν Κφ μαρτυρησας (Βιο-

f Έμμαvουη'λ ~:ταe;;~ ύ~·μνησις- "Ιεριi άκολου-&ία). 'Εν , Α{}ήναις, 1951,' Σ_::λ: ~9. 
, Τ' · ' • ' Ί-Ιρακλείω ίστορικος αυτου '\αος. Ζεvγαδάκη Ν. Ό ι Αποσtολος ι τος και ο εν " 

('ΑπόστολοςΤίτος,1952,158-161.) • , , , ι 
> » ~ο <I Α γιος Μηνά; ό {}αυμαστΟς πολιοϋχος τοϋ Ηρακλειου. (Αυτο{}- , 

214-216.) 2 
, λ Ε' , δ α' μέσου τών αίώνων. Ά{}-ijναι 195·. 

Θέμελη Χ. Ή ίερό. μητροπο ις υριπου ι 

Σελ. 62. 
,. 'Η επισκοπή 'Ωρε&ν. (Θεολογία, 23, 60±-617.) , 

• Μ. Το' πρώτον πατριαρχείον καi αί διάφοροι μετακινησεις του. (Νέα 
Κο.ραπιπερη 

Σιών, 47, 131- 140.) , , 
' 'λ ) φ πατριάρχου Κωνσταντινουπο-Καρμίρη ·ι. ΊερCι. άκολουirία τοϋ (αποστο ου ωτιου 

λεως. 'Εν 'Α{}ήναις 1951. Σελ. 24. 
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Καρμlρη Ι. ΤCι δογμαηκιi καi σuμβολι;:ά μνημε1α τijς 'Ορ&οδόξοU Καfi.ολικfjς 
Έκκλησίας. Τόμος Ι. 'Εν 'Α-&ήναις 1952. Σελ. Χ+432. 

:. Ή (}εία λειτουργία τοϋ f.ν άγίοις ΠατρΟς ήμfί}ν 'Ιωάννου τοϋ Χρtι
σοστόμοu. 'Εν Ά-6-ήναις 1952. Σελ. 32. 

:. Τά τρία άρχαϊα οlκοuμενικά σύμβολα. 'Εν 'Α'fi·ήναις 1952. Σελ. 80. 
Katsaneυacis Ben. Le Preghiere della Chiesa per gli infermi. Napoli 1952. 

Σελ. 39. 
Κληelδη Ν. Προλεγόμενα καi κείμενον τfις άκολουfΗας τοϋ άγίοu Ενδόξου μεγαλο

μάρτυρας Μάμαντος τοϋ i}αυματυuργοU, (Κυπριαχαl Σποuδαί, 15, 
89-145.) 

Κοvιδdeη Γ. 

> 

Ή -&έσις τfjς ΚαΤ}ολικfjς Όρ&οδόξου 'Εκκλησίας έν τfι κοινωνίι;r. τών 
"Εκκλησιών. (Θεολογία, 23, 424-439.) 

Κόντογλου Φ. 

Δύο Επέτειοι τό)ν Έκκλησιrί:ιν 'Ιεροσολύμων καl "Ελλάδος καi ή 
σπουδαιότης αίιτ&ν διό. τι1ς 'Εκκλησίας τfjς 'Ελλάδος καi τfις Δύ
σεως (48 -1948, 51-1951). (Νέα Σιιδν, 47, 115- 131.) 
Πηγη ζωfjς, 1iγουν λόγοι τ&ν ιΊεοφόρων πατέρων. • Α-&fjναι ,αίtνα', 
Σελ. 128. 

KoτodJvη ciεeωv. Τό έv&οuσιαστικΟν στοιχεLον είς η)ν Εκκλησίαν τ&ν μαρτύρων. 
ΆiΗjναι 1952. Σελ. 185. 

Κveιακάκη Μ. Οί έπτα λόγω τοϋ Χριστοϋ. • Αι'rijναι 1952. Σελ. 80. 
Κωvοταντάeα Β. Άττικαί -&έαι·ναι καί ή μετέπειτα λατρεία τfjς Θεοτόκου. ("Έλλη

νικ~ Δημιουργία, 10, 212- 214.) 
Κωvοταvi:ίνίδοv Λ. ΤΟ όφφίκιον τοϋ &.ποκρισαρίοιi. ('Ορf}οδοξία, 27, 167 -172.) 
Ααγοπάτη :Σ. Α1. παραβολαl τοϋ 'Ιησου, έρμηνεuτικη μελέτη. 'Αtκjναι 1951. 

Σελ. 256. 

Aανaea: Θ. ~Εορταi καί εUχαί &ντιχριστιανικαί. 'Α-6-fιναι 1951. Σελ. 43. 
Αώλη 2. Όρ-&όδοξος Άνατολικι) 'Εκκλησία· καί οίκοuμενικ1) κί,•ησις. • Α&fjναι 1952. 

Σελ. 15. 

Μιχαηλίδοv Εlψ. Ό Χριστιανισμός Εν Αlγύπτφ κατα τΟν Μακρίζη (1358- 1441 
μ.Χ.). ('Εκκλησιαστικός Φάρος, 51, 8 · 18.) 

Μπόνη Κ. Γρηγόριος ό Θεολόγος. (Θεολογία, 23, 79- 8G, 220- 235, 392-407, 
562- 580.) 

Μπeατοιώτοv 

> > 

Π. Ή κοινωνικη σημασία τfjς Παλαιάς Διαfl-ήκης. "Εκδοσις δευτέρα 
Επηυξημένη. 'Εν Ά-&ήναις 1952. Σελ. 53. 

'Η αύfl-εντία τfjς Βίβλου Εξ Επόψεως όρftοδόξου. (Θεολογία, 23, 
505-516.) 

Ξύδη Θ .. 'Ιδιόμελα καi προσόμοια τ&ν αϊνων. • Α#fjναι 1952. Σελ. 9. 
:. » Δοξαστικά. Ά{Ηjναι 1952. Σελ. 8. 

Παvαγιωτίδοv Ι. Γιατί πιστεύω; 'Εκλα'ίκευμένη απολογητική. • Α#fjναι MCMLI. 
Σελ. 383. 

Παπαδοπούλοv Ήλία. Χριστιανικ1) 11fi-ικ1]. Μέρος πρώτον, • Α&fj,•αι 1952. Σελ. 138. 
Παπαδοπούλοv Ν. Α' Που ό τάφος τijς Παναγίας; Β' 'Η ύμνογράφος Κασσιανή, 

Άνάτυπον «Έκκλησιαστικοϋ Βήματος». Σελ. 16. 
Πολάκη Π. Ίστορικαί προϋπο&έσεις τοίί πρωτείου του Επισκόπου Κωνσταντινουπό

λεως. (Θεολογία, 23, 95- 108, 239-252, 440-455, 581- 595.) 
Ράμφοv Ι. ΆγιολογικΟ: μελετήματα. ς· Οί &γιοι Σέργιος χαl Βάκχος, Μόδεστος 

eΙεροσολύμων, Χαράλαμπος ίερομάρτυς. "Η έορτη τών άγίων 'Απο
στόλων Πέτρου καl Παύλου. 'Εν • Α-&ήναις 1952. Σελ. 32. 

L 
I 
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·, ' - Έ λλ 'α Έ·ν Ά#ήναις 1952. Ράμφοv Ι. Τό άξίωμα τοϋ πρωτu;τίlεσι)υτεροu εν τη κ ησι •• 

Σελ. 36. • 3'2 _ 366 ) 
~ 'δ v Β Ίστορία τ&ν ΕπισκοπικG)ν τίτλων. (Θεολογια, 23, 169-190, "' · 
~τεφα)Ιι 0 

• 1 {}' ' -ς 'ν εκδότου f .Σωφeovlov μητeοπ. Δ.εονr:οπόλεως. Λεξιλόγι,ον στα~υο '?γη_ εν ε~ τη, α ~ , _ 
καt Εντύποu Εκκλησιαστικής ποιησεως. Απο της λ. αβατωδης αιi\ε 
ροδρόμος. {Δελτίον τfjς Πατριαρχικfjς Βιβλιοftήκης 'Αλεξανδρείας, 

5, ιiρ. Α- 3, 4 -15.) , • _ 
τ 'κη Β. Θέματα χριστιανικfjς καi βu~αντινfjς φιλοσοφιας. Αf!·ηναι 1952~ Σελ. 206. 

ar:a • , - β' - 'πιστολων αύτοii. Τζωeτζάτοv Β. 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος επι τη ασει των ε. 

'Σ~ijναι 1952. Σελ. 120. 
t Τιμο{J.έοv Ίεeοσολύμων. Αί Επωνυμίαι τijς Παναγίας. (Νέα Σιών, 47, 1-24, 

99-114.) 
Τρεμπέλα π. "Υπόμ.νημα ε\.ς τΟ κατα Λουκάν ΕUαγγέλιον. Ά--&ijναι 1952. Σ~λ. 6~8; 

'Η 'καινiι Δια-&ήκη μετιi συντόμου Ερμηνείας, αί "Επιστολαι και η 
Άποκάλυψις. 'Αf}f]ναι 1952. Σελ. ζ'+576. 

> 

> 

> 

Αί &.ρχαl καl ό χαρακη)ρ τfjς δρf}οδόξου λατρείας. ("Ακτίνες, 15, 
193- 199, 250- 254.) 
Τίτος ό συνεργός του Παύλου. ('Απόστολος 'Γίτος, 1952, 149-151). 
Τάξις καL άχολου-&ία τών Εγκαινίων, (Θεολογία, 23, 64 · 78, 204 · 
219 376-391, 517. 532.) 

τ 'λ Ι Ν'εοφύτου πρεσβυτέρου μοναχοϋ καί Εγκλείστου τυπικΊ) συν Θεψ 
οικνοποv ου • , , 1952 Σ λ 

Δια&ήκη. Laing MS, ΠΙ 811. Έν Λαρνακι Κυπροu · ε . 

38+κβ'. "λ 
Φιλιππίδοv Δ.. "Η πρώτη πρΟς Τιμόfl-εον ποιμαντιΚ't) Έπιστολη τοϋ ~ Αποστο ου 

Παύλου. Ά&ηναι 1952. Σελ. 2!2. ... 
» ;ο Σύγχρονος -&ρησκειολογικiι κίνησις. (~εολογία: 23, 4~8- 423, :::ι~3- 561.) 

Χαοτούπη Α. ΤΟ φιλολογικόν πρόβλημα τοϋ βιβλιου τοίί lερεμιου (κεφαλαια 1 · 

> 

> > 

25, 14). 'Εν 'Λ>}ήναος 1952. Σελ. 154. . 
τι1 e conception of tl1e Messiah in apocrypbal Lιteι-atnre. 

(Θεολογ(α, 23, 109 ·121.) 
Bergson and the religious philosoph:y. (Αύτό#ι, 596-603.) 

ΤΕΧΝΗ 

Άποστολάκη Α. Βαφική, 
7l-12~.) 

βαφικαί ϋλαι και χρiϊσις αύτiδν_. (Λαογραφία, 14, 

Βλαζάκη Μ. Άνάλυσις Κρητικijς 

27- 28.) 
μελωδίας. (Κρητικη Έσtία, 4, τείίχος 33 • 34, 

Μ λ ' Ευ'ρ{jματα έ\• Λέσβφ. (Μικρασιατικό. Χρονικά, f Ίακώβοv μητeοπ. υτι ηvης. 

5, 1- 3.) . . 14 
Ίωαννίδου Μ._ Μπαρμπαelγοv, 0\.κίαι <Αγίας "Αννης Εύβοιας, (Λαογραφια, , 

133 -168.) 
Κaλοκ:ύeη κ. Βυζαντινό. μνημεLα τfjς Κρήτης. (Κρητικό: Χρονικά, 4, 211- 270.) 

> •Η βυζαντιν1) τέχνη έν Κρήτη. ('Απόστολος Τίτος, 1952, 11-13, 
4~-45, 47, 77-80.) 

Κό)'τοyλοv Φώτη. Οί ταπεινοl άγιογράφοι τfjς Τουρκοκρατίας. (Κιβωτός, 1, 99 -101, 
222- 226.) 
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Λαμπελέτ Γεωρylου. Γύρω άπΟ τfι μοuσικ1Ί τοϋ δημοτικού τραγοuδιοiί. (•Ελληνική 

Δημιουργία 1 9, 237 - 240.) 
Maκeii Κ. Δύο λα'ίκοί ζωγράφοι. Γιάννης καt Θανάσης Παγώνης. Βόλος 1952. 

Σελ. 32. 
Mέya Γ. Ζητήματα Ελληνικής λα'ίκfίς ιiρχιτεκτονικής. (Λαογραφία, 14, 304 έξ.). 
Μιχαηλlδη 2όλ.. ·π νεοελληνικfι μοuσική. Κύπρος 1952. Σελ. 32. 
Michelis Ρ. Ν eo-platonic philosoρhy and byzantine art. (Journa1 of JEsthetics 

and Art Criticisιn, 11, 21 - 45.) 
Μπlρη Κώστα. Ό Καραγκιόζης. Έλληνικό λα'ίκΟ -&έατρο. Ά-&fιναι 1952. Σελ. 68. 
Μuστακίδοv Άvτ. Οί βuζαντινΕς εκκλησίες τής Μεσημβρίας. (Κιβωτός, 1, 293- 298.) 
Ώάλλα Δ. Ή ι:{}άλασσα"' τ&ν εκκλησιών. Συμβολi} είς την ίστορίαν του χριστιανι-

κοϋ βωμού καί τ1Ίν μορφολογίαν της λειτουργίας. Άfl·fιναι 1952. 
Σελ. 185. 

Παπαδοπού'λ.οv Κvπe,σ.vοϋ. Άπό η)ν βυζαντινήν είκονογραφίαν. Γυν1) ή περιβε

βλημένη τόν i]λιον. (Πάνταινος, 44, 309- 311.) 
Πσ.πσ.χeιοτοδού'λ.οv Π. Τορευτικ1)- ξυλογλυφία- διακοσμητική. (Άρχ. Θρ~κ. Λαογρ. 

καl Γλωσσ. Θησαυροϋ, 17, 294- 296.) 
Πσ.τeιαρχέσ. Γ. ~Ιστορικ:'ός εtκόνες &πΟ η) μεσαιωνική Χαλκηδόνα. (Τέχνη, 4, 

380- 386.) 
> > Ή εξέλιξη της τέχνης στ1) φορηη) βuζαντινiι είκόνα. (ΑύτόD-ι, 415-

423, 455- 463.) 
Σπαvδωvlδη Π. Τό κλέφτικο τραγούδι καi ή &ρχα'ίκi] τέχνη. Θεσσαλονίκη 1952. 

Σελ. 108. 
2τlκα EVoτσ.ifίov. Άνασκαφη παλαιοχριστιανικfις βασιλικ·Jϊς παριΧ τijν Βραυρ(ί}να. 

(Πρακτικ& τfις εν • ΑΟ·ήναις 'Αρχαιολογικης "Εταιρείας τοϋ έτους 

1951, 53. 76.) 
Σωτηeίου Γεωρyίου καί. .Σωτηρlοv Μαelας. Ή βασιλικfι τοϋ άγίου Δημητρίου 

Θεσσαλονίκης. Α' Κείμενον. Έν 'Αi}ήναις 1952. Σελ. 277+ια'. Β' 

Λεύκωμα. Πίνακες ιiρχιτεκτονικfις, γλυπτικijς, ζωγραφικής, εύρημά

των καl αναστηλώσεως τοϋ μνημείου. Μετ& 102 όλοσελί.δαιν πινάκω'\•. 
Τσάτσου Θ. Τό σχέδιο καi τό χρώμα στό εργο του Ν. Γύζη. (Νέα Έστία, 52, 935-

9,0, 995. 999.) 
Χαeιτ&κη 2τ. Ή μουσικiι τfις Δυτ. Κρήτης. (Κρητικi} Έστία, 4, τεϋχος 33-34, 

48-50.) 
Χατζηδά.κη Μ. Τιl μνημεία τijς Κρήτης. ('Απόστολος Τίτος, 1952, 27- 28.) 

:ο Τοιχογραφίες στι)ν Κρήτη. (Κρητικd Χρονικά, 4, 59- 91.) 
Χατζημιχ&λη 'Arr- Κεντήματα του Τρίκερι. Ά{}ijναι 1951. Σελ. 47. 

:. :. Τ& χρυσοκλαβάρικα συρματέ'ίνα- συρμακέσιχα κεντήματα. (Melanges 
offerts a Octave et Melpo 1\ferlier.) Ά{}ijναι 1952. Σελ. 52. 

ι 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝτΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 

Κατό. τό -&έρος τού παρελ&όντος ετους 1952 επερατώ&η ή άπό διετίας Ετοιμαζο
μένη αί#οucrα τfις άριστεριiς πτέρυγας τοίi Βυζανηνοϋ Μουσείου, τε{}είσα ήδη είς τi)ν 
διά1rεσιν τοϋ κοι'\-'Οϋ. 

Είς τi}ν αϊfl-συσαν αiιτήν ετοπο&ετήi}ησαν κυρίως φορηταl είκόνες· δεξιά : αί 
παλαιότερα ι βυζαντιναί ΙΔ- ΙΕ' αίu".ινος, &νωνύμων ζωγράφων, καl &ριστερ<l αl μετα· 
βυζαντιναl Ιιϊ'- ΙΖ' αiώνος, της λεγομένης Κρηrικfjς σχολfι; ζωγραφικfις (άντιπροσω
πεuομένης έν τfι α!.-&ούση δι' Εργωντών: Δαμασr.ηνοίi, 'Αγγέλου, Τζάνε, Μόσχωνκ.6..). 

Πλi}ν τών εtκόνων, καl πρός άνάδειξιν τi)ς αi#ούσης, έστή1Jη ε!.ς τό βά{}ος ξυλό
γλυπτον Τέμπλον μΕ ύπογεγραμμένας ε!.κόνας ζωγράφων τfjς Κρητικi'jς σχολfις, είς τό 
μέσον δΕ των μακρών πλευρών ετοπο-&ετή{}ησαν δύο προ{}fικαι μ6 παλαιΟ. έκκλησια
στικό. 6.μφια και εκλε){τα μικροτεχνήματα. 

Οϋτω προσετέ&η μία άκόμη νέα αϊi}ουσα πρΟς συμπλήρωσι'\' τ&ν είς τΟ μέγαρον 
καί τιlς mτέρυγας τοϋ Μουσείου συστηματικ6Jς εκτε'fl·ειμένων εργων της Βυζαντινfjς 

τέχνης. 
"Επi τfι εύκαιρίςι τής κατασκευη; τfις νέας αi{}ούσης, διερρυ.Ομίσ{}ησαν καταλ-

λήλως των παρακειμένων αωουσών τfις άριστερ(iς πτέρυγος τcΊ. διάφορα τμήματα 
(Θρησκευτικfις λαογραφίας καί συλλογ6Jν : ρωσικijς, δυτικfις καl κοπτικij~ τέχνης), 
προσετέi}η δ6 καί ή δωρηi}είσα tδιωτική συλλ~γη τού άειμνήστου κα{}ηγητοU Ίωάν-
'\'ΟU ΚατσαρCi. 

Κατά τΟ 1952 εγένετο έπ" ϊσης ε1.ς τΟ Βυζαντινόν Μουσείον : α) f1 ταξινόμησις 
τ&ν μη έκτε{}εισών έν ταίς αί{}ούσαις του εiκόνων έπl καταλλήλως τοπο&ετη{}έντων 
ραφίων καί έντός προ&ηκών είς τό. ύπόγεια τοϋ μεγάρου καl β) ή καταλογογράφησις 
πεnιοδικ6Jν τf]ς Βιβλιο{}ήκη.ς τοϋ Μουσείου καl Ι.διαιτέρως της συλλογfις τό)ν προπο· 
λε~ικώς &νταλλασσομένων μ6 τό.ς δημοσιεύσεις τού Μουσείου καi του Διεu&υντοϋ 
αlιτοϋ βυζαντινολογικών Περιο5ικών τών Βαλκανικών χωρό)ν καί της Ρωσίας. 

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΑΛΕSΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Κατό. Νοέμβριον εγένετο έν • Αλεξανδρείι;ι ό έορτασμός της χιλιετηρίδας της Πα~ 
τριαρχικfjς βιβλιο{}ήκης, i]τις μετό. ;τ;ολλό.ς ανα τούς α!.ώνας περιπετείας, εγκατεστά-&η 
εtς ίδιον εν τfι πόλει τοϋ 'Αλεξάνδρου μέγαρον, προνοίq τfjς Α. Θ. l\1ακαριότητος 
του Πάπα καl Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας κυρίου Χριστοφόρου. Του μεγαλοπρεποiiς 
έορτασμοϋ, δστις διήρκεσεν έπl τετραήμερον {17- 20 Νοεμβρίου) μετέσχ~ν πλεί:στοι 
άντιπρόσωποι βιβλιο&ηκων καi επιστημονικών ίδρυμάτων, ήμετέρων καi ξενων, εύχη
#έντες τδ. δέοντα ώς καi άντιπρόσωποι τών εκκλησιαστικών άρχών, τοϋ Αlγυπτιακοii 
κράτους καl τών εν Αlγύπτφ "Ελληνικών κοινοτήτων, 
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Είς τόν έορτασμΟν έκ μέρους -ι;fΊς Έλλάδος τfιν μΕν Άκαδημίαν άντιπροσο\πεu. 

σεν ό Άκαδημα·ίκΟς κύριος Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, τΟ Πανεπιστήμιον ό κα-&ηγψ 

τής κύριος Νικόλαος Τωμαδάκης, την δf: Έfi-νικΎιν βιβλιο&ήκην ό 'Ακαδημαϊκός 

κύριος Διονύσιος Κόκκινος καl τi]ν 'Εταιρείαν Βυζαντινών ΣπουδG)ν ό 'Ακαδημα6::0ς 

κύρίος Φαίδων Κουκουλές. 

ΤΟ. κατδ. τΟν έορτασμΟν -&ό. δημοσιευ-&οϋν είς ίδιαίτερον τόμον, δστις -&& περι
λάβη καt πολλάς έπιστημονικό.ς πραγματείας {ιμΗέρων καt ξένων έπιστημόνων, 

ΤΑ APXEIA ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεσαιωvικόv Άρχείοv 

Κατά τΟ έτος 1952 τό Μεσαιωνικόν 'Αρχε'ίον 'tfις 'Ακαδημείας 'Α-&ηνών συνέ

χισε τήν J.ποδελτίωσιν βιβλίων η μελετημάτων αναφερομένων εις την περίοδον της 

Τουρκοκρατίας ΤΟ ιiποδελτιωfΗ:ν i>λικόν Εταξινομήι'.Ιη, ήρχισε δέ παραλλήλως καΙ 

συστηματικη €ργασία πρός διόρ&ωσιν και ένοποίησιν των ύπό πολλαπλa η ούχί προσή~ 

κοντα λήμματα κατατεταγμένων κυρίων όνομάτων. 

Κατδ. τό αυτό χρονικόν διάστημα Ετυπό)&η, σχεδΟν Εξ όλοκλ1lρου, ό τέταρτος 

τόμος (1951-1952) τfις Έπετηρίδος τοϋ 'Αρχείου, Οστις {}(ι κυκλοφορηitiϊ λίαν 

προσεχώς. 

Εtς την βιβλιοΟ·ήκην τοϋ 'Αρχείου εtσήχ-{}ησαν 18 Εν δλφ τόμοι η τεύχη προερ
χόμενοι Εκ δωρεών ήρχισε δ' Εν αUτφ f1 συγκρότησις άρχείου μικροταινιών (micro
films) μέλλοντος να περιλάβη φωτογραφίας τών σπουδαιοτέρων χειρογράφων η σπα
νίων έντύπων τών ιiποκειμένων εlς τιlς βιβλιοit1lκας τfις ΕΊJρώπης καί Άνατ:ολης, 

Ο:τινα f:,•διαφέρουV τi]ν νεοελληνικην lστορίαν καl. φιλολοι•ίαν. "Η ανάγνωσις καΙ ή 

Επιστημονικη χρησιμοποίησις τών μικροταινιών τούτων εΙναι '\'iJ\' δυνατη διό. της Εν 

αύτφ εύρισκομένης ειδικής συσκεuης αναγνώσεως μικροται,•ιΟΟν, ητις απεκηl-θ·η ύπό 

τf]ς Άκαδημείας Ά&ηνών. Τό ιiρχεϊον τουτο περιέλαβε μέχρι τουδε τό.ς έξης ύπΟ τfις 

• Ακαδημείας παραδο&είσας μικροταινίας : 1) έννέα χuτία μικροταινιών δωρη&έντα 

ύπΟ του κ. Μιχ. Σακελλαρίου καί περιέχοντα φωτογραφίας Εκ{)·έσεων τών έν Κων

σταντινουπόλει πρέσβεων της Ά γγλίας .πρός ηlν κυβέρ\•ησίν των 6.πό 1572 μέχρι 1770, 
ώς καL d.ναφορ6}ν διαφόρων 'Άγγλων προξενιΚό)'\' ί1παλλήλων έδρεuό•ντων είς έλληνι

κας χώρας πρός τήν Levant Company, τοϋ τέλους του ΠΙ' αίώνος, 2) φωτογραφίαν 
του χειρογράφου του KU&uμίou μοvαχοϋ περί του Χρονικού του Γαλαξειδίοu χορηγη· 

<&εϊσαν τφ 1945 ύπΟ τοϋ κ. Ί--Ιλ. Μακρfι, 3) φωτογραφίαν τοϋ συγγράμματος τού 

'Ιακώβου Πυλαρινοϋ «Περi Εύλογιασμοϋ:. (Βενετία, 1715) παραχωρη{)-ετσαν ύπΟ τών 
κ. κ. Κ. Άλιβιζάτοu καί Γ. _Πουρναροπούλου. 

Τό ύπΟ τού διευtrυν't'ού τού Άρχείου καταρτισ&fν ύπόμνημα περi. της προσηκού

σης κατευ&ύνσεως τών έργασιών τοϋ Μεσαιωνικου 'Αρχείου, τών σημερινών &.\•αγκών 

αUτοϋ καί τών ενδεικγυομένων μέτρων πρΟς σοβαρό:ν προώ&ησιν τοϋ ύπ' αύτου συν

τελουμένου Επιστημονικού έργου, ύποβλη{)·έν είς τiιν Έφορευτικ1)ν Έπιτροπiιν τού 

"Αρχείου, έτυχεν εις γενικάς του γραμμό.ς τijς έγκρίσεως αUτης (38η συνεδρία της 23 
Mαtou 1952). 

ΤΟ προσωπικΟν του Άρχε ίου παρέμεινε, δυστυχώς, καi έφέτος έξαιρετικώς όλι· 
γάρι<&μον. Ίf αϋξησις του προσωπικου τού Άρχείοu διό. ϊtληρώσεως των κενών όργα

νικών itέσεών του παραμένει πάντοτ~ τό πρωταρχικΟν αί~ημά του. 
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β') ΤΟ czστορ_ικό~ Λεξικόν 

Κατό. τΟ 1952 Εγένετο 6.ποδελτίωσις χειρογράφων της Βι.βλιο&ήκης τού Λεξικου, 
της Γλωσσικης Έταιρείας καΙ τfις Λαογραφικf)ς Έταιρείας, Χαf}Ο)ς καi εντύπων γλωσ

σικών πραγματειΟΟν. 

Κατα τΟ αUτό χρονικΟν διάστημα συνεχίσ&η {j έκτύπωσις τού 4 τόμου τού Λεξι
κοϋ, τοiί όποίοu έτυπώ&ησαν τΟ. τυπογραφικό. φύλλα 8-21 (βου1Ί- βυζi) καί έξετυ

πώ-&η ό 5ος τόμος τού Λεξικογραφικού Δελτίου, του όποίου ή τύπωσις ήρχισε τό 1950. 

r') Τό Ααοyρ_αφικόν • Αρχείοv 

At Εργασίαι τού Λαογραφικού Άρχείου καi της συγχωνεu&είσης εlς αΊJτΟ Έ&νι· 
κi)ς Μουσικης Συλλογης περιεστράφησαν εις η'jv συστηματικ1Ίν κατάταξιν Χαi έπεξερ· 

γασίαν της ι:iπο&ησαυρισ'θ·είσης μέχρι τουδε έν τφ 'Αρχείψ ϋλης καL τΟν πλουτισμΟν 

τών συλλογών αύτοϋ. Κατετάχ&ησαν Q.σματα μέν 2040, παροιμίαι δΕ 23.289 καl συνε
χίσ{)--η ή μελέτη τών ίστορικ&ν καl Cίκριτικίδν Q:σμάτων πρΟς εκλογη,. τό>ν καταλληλο

τέρων παραλλαγ&ν διό. τό παρασκεuαζόμενον &πάν&ισμα ι,!;σμάτωγ, 

Είς τι)ν Έ{}νικtlν Μουσικi]ν Συλλογi]ν συνετελέσ&η ή μεταyραφη δημοτικων 

4σμάτων έΧ της βυζαντι\•i)ς παρασημαντικfjς εLς τiιν εUρωπα"ίκ1lν μουσικiιν γραφήν, 
μεταγραφέντων 096 Q:σμάτων, Ί]ρξατο δέ καΙ ή καταγραφη τών έπl δίσκων &ποτυπω
μένων μελψδιών της λα'ίκi]ς f}μών μουσικης είς τ-ilν εύρωπαικην μοuσικt)γ γραφήγ, 

Λαογραφικ1) &.ποστολ1) Ενηργ1}-&η μία είς Δuτ. Μακεδονίαν, &νατε{}ετσα εlς τΟν 

Διευ-&υντήν κ. Γ. Μέγαν καi τΟν μουσικό'' κ. Σπ Περιστέρην. Οilτοι έργασ&έντες 
έπl Ενα μηνα έν Σιατίστη καL και Καστορίg απετύπωσαν έπl 50 φωνοληπτικ5)ν δίσκων 
220 δημοτικα (ίσματα. Συγχρόνως έμελεη}&η ύπό τοϋ κ. Μέγα {I λα'ίκi] τών &νωτέρω 

μερών &ρχιτεκτονική. 'Ετέρα &ποστολΎ] &νετέ-&η ε!.ς τΟν συντάκτην κ. Δημ. Πετρό
πουλον Πρός είδικ1Ίν έρευναν, &ψορώσαν εις τiιν συμπλήρωσιν τών Κενών, τα ό;τοτα 
παρουσιάζει ή παράδοσις τών &κριτιΧό)ν καl εν γένει τ&ν διηγηματικών ιl-σμάτων. 

Οilτος μεταβό.ς εiς "'Ηπειρον καΙ. 'Ακαρνανίαν ;τροσεκόμισε σuλλογfιν έξ 80 ιl-σμάτωγ, 
πρΟς δέ μελφδίας 27 q.σμάτων, Cιποτυπω-&εfσας επι φωνοται\'tών Εν σuνεργασίι;ι μετα 

τοϋ κα&ηγητοϋ κ. Δ. Νοτοπούλου. 

ΠρΟς κα&οδήγησιν τών δημοδιδασκάλων, των έπιitυμούντων νό. καταγίνωσιν εiς 

τΎ]ν περιγραφην τών Ε&ίμων του λαοϋ, διενεμΊl{!ησαν εlς αlιτο.Uς 3.000 άγτιτύπων τών 
<~:ζητημάτων της Έλληνικfις Λαογραφίας:. τ&ν συνταχ&έ,•των πρός τΟν σκοπΟν τοϋτον 

ύπΟ του Διευ&υντοiJ τοϋ 'Αρχείου. Αί πρ&ται συλλογαί, 19 τόν αρι-&μΟν έκ σελ. 959, 
σταλείσαι είς τό Άρχεϊο\' 1 αποτελοϋν εύοίωνον απαρχήν. 'Άλλαι 58 συλλογαl Εκ σελ. 
760, ίιποβλη-&ετσαι ύπΟ φοιτητών είς τό Εν τφ Πανεπιστημίιρ Ά&ηνών λαογραφικόν 
Φροντιστήριον, κατετέ--&ησαν εiς τό Λαογραφικόν 'Αρχετον. Δια τούτων καl δι' έπτι'ι. 
χειρογράφων, δωρη-θ-έντων Uπό φίλων τοϋ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου, αί συλλογαi αUτοϋ 
κατό. τό 8τος τουτο Επλουτίσ-&ησα\' δια 84 χειρογράφων έκ 2306 σελίδων. 

.Ελλείψει γραφέων, ή &ποβελτιωτικΊl Εργασία περιωρίσf}η εις τiιν σταχυολογίαν 

λαογραφικής ϋλης Εξ όκτΟ:) χειρογράφων έκ σελ. 675. 
Τέλος κατιl τΟ 1952 Επερατώ-&η ή έκδοσις του 6ου τόμου της 'Επετηρίδας τοϋ 

Λαογραφικού 'Αρχείου τών έτών 1950-1951 έξ 21 τυπογραφικ&ν φύλλων. 

δ') ΤΟ Άρχεϊοv τήs 'Ιστορlαs τοϋ Έλ1.ηνικοϋ Δικαlοv. 

Λί έργασίαι τοϋ 'Αρχείου κατιi τΟ λήξαν δτος περιεστράφησαν κυρίως εtς τΎ]ν 
συλλογΎ]ν Ε-&ιμικου .ύλικού τ&ν χρόνων της ΤουρΚοΚρατίας. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠGιΥΔΩΝ "'Βτ~; ΚΒ' 24 



370 Εtδήσεις 

ΠρΟς τοϋτο, &φ" ένΟς μΕν έμελετή&ησαν καί Ο.ντεγράφησαν διάφορα χειρόγραφct 
καί άντίγραφα νομικοϋ περιεχομένου, iδίg. δΕ νοταριακ&ν κωδίκων καi λοιπών έγγρά
φων, άφ• έτέρου δΕ ήρευνήl}ησαν αί πολιτικαl &ποφάσεις τοϋ 'Εφετείου Ά-&ηνών 

τών πρόJτων έτών τijς συστάσεώς του καt &πεδελτιώ&η τΟ Sν αύταί:ς ύπάρχον έ-&ιμι

κόν ύλικόν. 

Καl κατα τΟ ετσς τοϋτο δΕν συνεπληρώ&ησαν, δυστυχώς αί κεναl <&έσεις του 

προσωπικού του 6.ρχείου, πρaγμα τΟ όποtον δΕν επιτρέπει τ1)ν Επέκτασιν τ&ν έργα

αιών του. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατό. τΟ 1952 α') έταξινομή{Ι·η όριστικ&ς ή συλλογή έγγράφων του πλουσιωτά

του άρχείου Γιάννη Βλαχογιάννη, β') ή συλλογη νοταριακ&ν κωδίκων και έγγράφων 

-r~ς Κοινότητος Μυκόνου (Γ=ϊ'- ΙΘ' α!..), γ') τό &ρχεί:ον τού Μακεδονομάχου όπλαρχη
γού Τσόντου- Βάρδα και f]ρχισεν ή ταξινόμησις τών έγγράφων τού Δικαίου &πΟ τοϋ 

ετους 1828 καΙ. έξης, ΠρΟς τούτοις κατεγράφησαν τό. νέα προσκτήματα των &ρχεια

κΟΟν συλλογών καi τfις Βιβλω&ήκης, έλειτούργησε κα'\•ονικ&ς τό Άναγνωστήριον, 
ένηργή{)-ησαν έπι.fi-εωρήσεις άρχείων πρός καταστροφην τοϋ Ύπουργείου ΈσωτερικΟΟν 

καi ηλέγχ.fi-ησαν βιβλιο&ηκαι προοριζόμεναι διό. τΊ)ν &λλοδαπi)ν κ.ff.. 

Αί πιστώσεις τού Προϋπολογισμοϋ αί ιiναφερόμεναι είς τiιν &γορό.ν ίστορικών 

έγγράφων καt χειρογράφων κατό. τΟ δτος τούτο έμειώ&ησαν, δυστυχ&ς ετι μάλλον 

καί ούτω τό. Γενικό. • Αρχεία του Κράτους &δυνατούσι να άγοράσωσι μεγάλας συλλο .. 
γας προσφερομέ-νας πρΟς πώλησιν. 

Δια τ&ν ηλαττωμένων 1 έν συγκρίσει πρΟς τα προηγούμενα ετη πιστώσεων, ηγο

ράσ&ησαν, έγκρίσει της Έπιτροπης, τρεϊς μετάλλιναι ιiρχειο-&f]και και τα έξης ίστο

ρικd. έγγραφα και χειρόγραφα, Ύjτοι : α) 26 εκκλησιαστικό. και νοταρtακό. εγγραφα 
τών έτων 1799 -1844 άναφερόμενα κατδ. τό πλείστον εtς την έν τψ χωρίι:ρ Σαγκρί 

της Νάξου μονi]ν του άγίου Έλευ&ερίου καl τ1)γ έν αύτfi 'ίδρυ&είσαν σχολήν, β) 

Κώδιξ άκέφαλος καΙ. κολοβΟς f.κ χάρτου 1 διαστ. 0,22χ0,17 μ. 1 φέρων άρί-&μησιν 

σελίδων άπΟ 27- 405 (μετ' έ'\•διαμέσων κενώ'\'), εν φ καταχωρίζονται μοναστηριακαί 

συμβάσεις τfις ·νήσου Νάξου τι:Ογ χρονολογιΟΟν 27 'Ιανουαρίου 1755- 12 Δεκεμβρίου 
1791. γ) Σπάραγμα κώδικος έκ χάρτου, διαστ. 0 1 155χ0,22 μ., εκ φύλλων 44, φέρον 
μοναστηριακδ.ς συμβάσεις τfις Νάξου άπΟ 23 Σεπτεμβρίου 1751-1808, μη τηρουμέ

νης τfις χρονολογικfις σειράς εtς τό.ς χαταχωρήσεις, 

Ύπηρεσιακώς είσήχ&ησαν : α) τΟ &ρχείον του &φυπηρετήσαντος συμβολαιογρά

φου 'Α&ηνών Κων. Δασκαλοπούλου τών έτων 1839 - 1843 μετά των εύρετηρίων τών 

έτων 1839-1842, τοϋ έπίσης συμβολαιογράφου Ά<&ηνών Γ. Γρυπάρη του έ:τους 1843 
Ciνευ τοϋ εύρετηρίου, γ) τού έπίσης συμβολαιογράφου Ά<&ηνΟΟν Κ. Φιλαλή<&ους τών 
έτ&ν 1838 -1843, εχον πολλδ.ς έλλείψεtς, δ) του έπίσης συμβολαιογράφου Άftη

νών Δημητρ. Σούτζου τών έτών 1846, 1850 1 1851, 1857 καi 1862 1 εχον πλείστας 

έλλείψεtς. 
ΤΟ 'Αναγνωστήριον των Γενικων Άρχείων τού Κράτους έλειτούργησε κανονικώς, 

έξαιρέσει του μηνΟς Αύγούστου, είργάσ{}ησαν δ' έν α{,τψ 600 περίπου &ναγν&σται 
άσχολη&έντες κυρίως με τi]ν μελέτην τοϋ &ρχείου τοίί Ίεροϋ Άγώνος καί τών Νοτα

ριακών. 

'Η λειτουργία τών τοπικΟΟν &ρχείων δεν εtναι πάντως κανονικη λόγι:ρ έλλεί
ψεως προσωπικου καi μή χορηγήσεως ύπΟ τών οίκείων Δήμων τ&ν κατα νόμον 

πιστό}σεων. 

,, 

ι 
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Τα Γενικό. Άρχεϊ:α του ΚQάτους εύρισκόμενα είς συχνfιν έπαφ1)ν μετΟ. τfις 

Unesco, του Conseil International des Archives {C.I .Α.) καt άλλων • Αρχειακών 
Ίδρυμάτων τοϋ 'Εξωτερικού, κατCt τΟ ετος τοϋτο ένεγράφησαν ώς μέλος τοϋ C. Ι.Α. 1 

άπήν-τ;ησαν είς μικρό. έρωτηματσλόγια περί πλή-&ους άρχειακ&ν ζητημάτων άποστα· 

λέντα ύπό τών παρασκευαζόντων τό Δεύτερον Διε.fi-νες Συνέδριον τ&ν Άρχείων 1 δπερ 
-&0. λάβη χώραν έν Χάγη τΟν Ίούνιον 1953, καί παρέσχον τό. ζητη{)-έντα στοιχεία 

περι τών έν Έλλάδ~ &ρχείων εtς τijν Έπιτροπην την κατ• έντολήν τοϋ C.I.A. συν
τάσσουσαν τόν ΔιεiJ-νfι Όδηγόν τ&ν Άρχείων, ώς έπίσης καt εi.ς 't't)ν διε&νη έπιτρο· 

πήν προστασίας τ&ν 6.ρχείων παρό. τψ C.I.A. 

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΑΡΧΑ!ΟΤΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Δ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Ή έν 'Α8·ήναις Έφορ. Βυζ. 'Αρχ. ιiνακοινοί Οτ;ι κατό. ηlν διάνοιξιν τάφρων 

διό. τ't)v έγκατάστασιν ύπονόμων η κατd τ1lν &εμελίωσιν οtκιών εύρέ-&ησαν τάφοι 
παλαιοχριστιανικοL είς διάφορα σημεία της πόλεως, χωρLς εύρήματα. 'Επίσης εύρέ

&ησαν μικρά τμήματα τοίχων της αUτης έποχfις. 

Έν Καισαριανfi παρά τi]ν 6.νατολLΚ'ην δψιν τοϋ ναοiJ 1 μετα σκαφικό:ς έρεύνας 

του Έφόρο1ι κ. Ε. Χατζηδάκη, &νεκαλύφ&ησαν τοίχοι προγενεστ;έρων κτηρίων καl 

ύπόγειος αϊ&ουσα με τάφους (βλ. ΠΑΕ 1951). Οί τοίχοι έκαλύφ{}ησαν έκ νέου καl 
διεμορφώ{Ι>η ό χώρος, δαπάναις της Άρχαιολογικfjς Έταιρείας. 

Έν Κρήτη έστερεώ{Ι-ησαν αί τοιχογραφίαι τοϋ ναού της Κεράς εν Κρητσq: 

(14ου αt&νος) δαπάναις της Δjσεως Άναστηλό)σεως και τfι έπιβλέψει τοϋ έπιμελητού 

Κρήτης κ. Κ. Καλοκύρη (βλ. Κ. Καλοκύρη, Ή Παναγία τί'jς Κρητσι'iς, Κρητ. 

Χρονικ. ι;:"', 1952, σελ. 211-270, π. καί Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στΎjν 
Κρήτη, αύτό{Ι>ι σελ. 59-92 πίν. Β- Ε.) 

Έν Ρε'fi-ύμνι:ρ έπροχώρησαν αί. έργασιαι &ποκαταστάσεως τfις ένετικfις Λέσχης 

εLς Μουσείον, δαπάναις τού Ύπουργείου Παιδείας και τοϋ Έφεδρικου Ταμείου 

Ρε{Ι>ύμνης. 

~Εν 'Ηρακλείι:ρ προχωρούν αί έργασί.αι μετατροπfjς τοϋ μεγάρου Α. Καλοκαι

ρινοϋ είς Μουσεi:Ο\' της 'Εταιρείας ΚρητικΟΟν Ίστορικών Μελεt<'Ο'\', δαπά\•αις τής 

•Εταιρείας καί τ&ν Φιλανfl-ρωπικ&ν καταστημάτων Α. Καλοκαιρινοί1. "Ηδη έν τφ 

ύπογείφ tfχουσι μεταφερ&fι και έγκαταστα{}fι αί συλλογαί μεσαιωνικών γλυπτών του 

Μουσείου "Ηρακλείου. 

'Εν Χίι:ρ ό εφορος έπέβλεψε τας δαπάναις τfjς Άρχαιολογικfις ~Εταιρείας καί 

τfις διευf}ύνσεως 'Αναστηλώσεως γενομένας έργασίας συντηρήσεως ψηφιδωτών τfις 

Νέας Μονfις δια τοϋ ίταλοϋ συ'\•τηρητού κ. Τότι καί του κ. Κουτσουρfι τfjς ΈfJν. 
Πινακο{)-ήκης. "Εστερεώ-&η κυρίως ή Σταύρωσις καΙ διά τού κα&αρισμού αί μορφαί 

άπέκτησαν νέα ν όψιν. 

Έν Ζακύν-&φ περισυνελέγησαν ύπΟ τοϋ Έφόρού έκ ναών τfjς πόλεως περL τας 

35 εi.κό'\•ες μεγάλου j.ίεγέ{}ους· αί περισσότεραι προερχόμεναι έκ βομβαρδισ<&έντων 

ναών, άρίστης κρητικfjς και έπτανησιακης τέχνης 16ου- 18ου αίώνος, πλουτισ{}είσης 

οϋτω σημαντικώς της αύτό&ι συλλογijς. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑ!ΩΝ ΚΑ! !ΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Ή ύπό τήν Διεύ{}υνσιν tου Κα.fi-ηγητου κ. Α. Όρλάνδου 'Υπηρεσία Άναστη· 

λώσεως άρχαίων καί βυζαντινών μνημείων έξετέλεσε κατΟ. τΟ Ετος 1952 τα κάτω&ι 
Εργα άναστηλώσεως και συντηρήσεως βυζαντινών μνημείων. 



372 Εtδήσεις 

1. Εlς Βραυeώνα παρδ. τΟ Μαρκόποvλοv τifς • Αττικijς. Περατω&είσης σχεδΟν 
έφέτος τfις ύϊtΟ τοϋ Άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα ένεργη&είσης δαπά·ναις τής • Αρχαιο
λογικης "Εταιρείας ιiνασκαφfις τijς σημαντικfjς παρό. την Βραυρώνα βασιλικfjς τού 

'1' αt. (πβλ. Πρακτικό. , Αρχ. Έτ. 1951) έγέ\·οντο Εν αlιτfι αί. κάτω&ι έργασίαι : 
α) &νεστηλώ-&ησαν δύο κίονες της βορείου έσωτερικfις κιονοστοιχίας μετα τ&ν 

ίωνικ&ν κιονοκράνων καt έπι&ημάτων των, β) &νεστηλώ-&ησαν πέντε έκ τ&'\• εξ μικρών 

κιόνων του έξωνάρ{}ηκος, γ) συ\•επληρώit·ησαν πολλά χάσματα τoii βορείου τοίχου τfις 
βασιλικi'jς', δστις έξετέλει καi χρέη &ναλήμματος τΟΥ\' χωμάτων τής ϋπερ-θ·εν χλιτύος 

καi δ) &.νεκτίσ{}·ησαν διιi παλαιG}ν πλίν&ων οί στα&μοL (λαμπάδες) τών {}υρό'")ν της 

βασιλικης, ο'ίτινες είχον τελείως καταστραφη. 

2. ΈΡ Κρήη]. Άνεστηλώ{}η ύπΟ του κ. Α. Όρλά.γδου ό βυζαντινΟς ·ναός 
(ΙΔ' αt.) του Ά"ί • Κυργιάννη εν Άλικιανψ της περιφερείας Χανίων, άνακατασκευά· 

σ{}ησα'\' δύο μαρμ&ρινοι εσωτερικοί κίονες κα&ΟΟς καί τό. σταυροfl-όλια τό. καλύπτοντα 

τα ΝΔ καl ΒΔ διαμερίσματα καί αί άνέχουσαι τΟν καταπεσόντα τροUλλον κυλινδρι
καl καμάρω. <Ωσαύτως εκαf!-αρί.σ-&ησαν καt εστερεώfl·ησαν αί {}αυμάσιαι ΙΔ' αL. 

τοιχογραφίαι Jτού ναού διd του άρχιπχνίτου τού Άρχαιολογικοϋ Μουσείου Ήρα· 
κλείου κ. Ζ. Κανάκη, <Ωσαύτως ε{ς τiιν περιφέρειαν Ρεirύμνης έκα{}αρίσ{}ησαν αί 

τοιχογραφίαι πολλών μικρUJν έκκλησιUJν διό. τοϋ Έπιμελητοϋ Βυζαντινών • Αρχαιο· 
τήτων κ. Κ. Καλοκύρη. 

3. ΈΡ Θεσσαλο1•lκn. Εtς "'Αγιο1' ΔημήτριοΡ έtοπο-&ετή<&ησαν δλα τα μαρμάρι'\'α 

<&ωράκια του γυναικωνίτου, έπl τfl βάσει τιi':ιν παλαιών σχεδίων. Εις "ΑγιοΡ Γεώργιον 

.Jjρχισαν πρΟ μηνΌς ύπΟ ε!.δικοϋ συνεργείου καλλιτεχνών αί έργασίαι κα{}αρισμου τiίJν 

σπουδαίων ψηφιδωτών παραστάσεων τοϋ μνημείου. 

4. 5 ΕΡ Σέρραις, Συνετελέσθ·η ύπΟ τάς όδηγίας του Έπι-ft·εωρητου- 'Αρχιτέκτο

νας κ. Ε. Στίκα, σχεδΟν έξ όλοκλήρου, δαπάναις του Ύποuργείου καl διιi γενναίας 
συμβολης τijς 'Αρχαιολογικi'jς 'Εταιρείας ή &πΟ μακροϋ &ρξαμένη ιlγαστήλωσις του 

ύπΟ τών Βουλγάρων καέντος Βυζαντινού ναου τijς παλαιάς .Μητροπόλεως τόJν Σερρών 

(ΙΑ' αί. ). 'Υπολείπεται f\δη μόνο'\' ή κατασκευiι τfις κεραμώσεως ωJτfις ώς καί τiίJν 
{}υρών καl παρα{}ύρων. 

5. Εlς τJ)Ρ ΝήσΜ• flρέσπαν. 'Ανεστηλιδ{}η υπο τ<fιν έποπτείαν του 'Εφόρου Βυζαν

τινών Άρχαιοηiτων κ. Στ. Πελεκανίδη ό ύπΟ το)'\' κατακτητων κατό. τΟν λήξαντα πόλε
μον καταστραφεiς ναΟς τοϋ κα&ολικοiJ της Μονfις Παναγίας τfις Πορφυρiiς εLς τΟ 

δυτικΟν άκρον της νησl.δος. Ώσαύτως έστερεώ-&η καl έκσ:&αρίσ{Ι·η ή μεγάλη βασιλικiι 

του Άγίου Άχιλλείου. 

6. Έν Σιατίστn. Έστερεώi}ησαν οί Βυζα'\•τινοί Ναοί τών Μο·\'ών 1) Άγίας 

Τριάδος· Βυ&οϋ, 2) Μεταμορφώσεως Σωτηρος Δρυοβούνου, 3) • Αγίας Παρασκευης 
Φλαμοuριdς και 4) Κοιμήσεως Θεοτόκου Σισανίου. 

7. 'Εν Ζαγορq.. Έστερεώ{}η τΟ ίστορικΟν οLκημα fν{}α έφοίτησεν ό Ρήγας 

Φεραίος. 

8. ΈΡ :Μετεώροις. Έστερεώ<&ησαν αί μο'\ιαi • Αγίας Τριάδος, ΒαρλαΟ:μ καί Με· 
λου Μετεώρου. 
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1952 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Κ ύ ρ ι ο ι έ τ α ί ρ ο ι, 

Μετ~ ίδιαιτέρας χαράς &ναγγέλλομεν ύμίν δτι ή ~Ακαδημία Ά-&ηνών, 

έκτιμώσα τας έπl τριάκοντα πέντε συναπ:τα ετη ύπηρεσίας πρΟς τ1lν Επιστ11-
μην τfις ήμετέρας "Εταιρείας, ε-Uηρεστιl-θ·η να τfi άπονείμη κατιJ. τΟ διαρρεϋ~ 
σαν ετος άργυροϋν μετάλλιον, <<δτι πάνυ ε-Uστόχως συμβάλλει ε'ίς τε τΥιν Ερευ· 
ναν καl την διαφώτισιν τών κατα τΟ Βυζάντιον>>, ώς λέγει τΟ σχετικΟν 
δίπλωμα. 

"Η άναγνώρισις αϋτη, -θα Εχη, άσφαλώς, ώς άποτέλεσμα ηlν εντασιν 
τών προσπα{}ειών τοϋ τε Δ. Συμβουλίου ώς καl τών μελ&ν τfjς ~Εταιρείας 
ύπΕρ συνεχίσεως καl προαγωγiϊς τοϋ σκοποίi, δν αϋτη προέiJετο. 

Κλη&είσα ή "Εταιρεία 1lμών να μετάσχυ του κατα Νοέμβριον Εορτα
σμού επl τi\ χιλιετηρίδι τi'jς εν 'Αλεξανδρε(g Πατριαρχικiiς βιβλιο&ήκης, μετέ
σχεν αύτοίi δια τοϋ γενιχοϋ γραμματέως της κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ, εϋχη
ι<Jέντος τα δέοντα καl τιμη-&έντος Εξαιρετικώς μετα τοϋ συμβούλου ήμών κυρίου 
Ν. Τωμαδάχη, μετασχόντος του έορτασμοϋ ώς άντιπροσώπου τοϋ Πα'\ΙΕΠι
στημίου ~Α-θ-ηνών, ύπό τε τών Εκκλησιαστικών καl κοινοτικών &ρχών τiϊς 
"Αλεξανδρείας ώς καl τών έπισ1lμων Αίγυπτιακών &ρχών. 

Κατα τΟ έν Παλέρμφ τfις Σικελίας πρΟ διετίας συνελ-θ-Ον Η' διεΗνΕς 
ΒυζαντινολογικΟν συνέδριον, είχεν έκφρασ-θ-iϊ η εύχi) να ίδρυ-&ώσι παρCι τοίς 
διαφόροις Πανεπιστημtοις εδραι τΥ]ς Βυζαντινfiς καl Νεοελληνικf'ις φιλολο· 
γίας, πρώτον δ' ~σπευσε το Παλέρμον νa !δρύσu τii 25u Μαρτίου 1952 
~Ινστιτοϋτον Βυζαντινών καl Νεοελληνικ&ν σπουδών, τΥιν. ϊδρυσιν του Οποίου 
άνήγγειλεν ό πρόεδρος α~τοϋ, κα&ηγηη)ς Bruno Lavagnini προς τi}ν fιμε
τέραν "Εταιρείαν, εϊς ην καl άπέστειλε σχέδιον τού καταστατικοϋ αύτοϋ. ~Η 
"Εταιρεία tlμών, χαίρουσα δια την καλfιν άρχήν, συνεχάρη iJερμώς το.Uς σχόν
τας τΥιν πρωτοβουλίαν της ίδρύσεως άποστείλασα συνάμα καl τας ζητη-θ-είσας 
περl τοϋ καταστατικοϋ γνώμας της. 

'Απο τiiς 12ης μέχρι τiiς 25ης 'Απριλίου 1953 πρόκειται νι1 συνέλ&u 
έν ΘεσσαλονίκΌ τΟ Θ' διε8-νΕς βυζαντινολογικΟν συνέδριον, είς δ, φυσικά, 
Εκλή{]η να μετάσχιι καl ή "Εταιρεία fιμών, flτις ού μόνον έδήλωσε συμμετο
χην δι& πολλών Εταίρων της μελλόντων ν~ κάμωσι σχετικδς άνακοινώσεις, 
άλλ~, Εν συνεννοήσει μετα είδικών μελών της, πρόκειται να κάμυ καl Sκitε· 
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σιν τών κατιi τα τελευταία ετη "Ελληνικών βιβλίων τών είς τα βυζαντινd 

&ναφερομένων, ϊνα οϋτω δειχ-&ίί η ιΕλληνικη ύπΕ:ρ τών Βυζαντινών Σπου

δών συμβολή. 

~Εκτιμώντες τας ύπΕρ τών Εν Τουρχί~ βυζαντινών μνημείων προσπα

-&είας καl τΟ UπΕ:ρ αϋτών Ενδιαφέρον τοϋ Τούρκου άρχαιολόγου και διευ-&υν

τοίi τοίi Μουσείου τi'jς &γίας Σοφίας κ. Μουζαφερ Ραμαζάνοyλου, τον Εκα· 

λέσαμεν νa Ι!λιtη ε!ς Άιtήνας, ϊνα δώση σχετικaς διαλέξεις, προιtύμως δ' oi'i· 
τος &ποδεχ-&είς, έπεσκέφ-θ·η την πόλιν ήμών καί, Ενώπιον πολυπλη{}εστάτου 

άκροατηρίοu, εκαμε δύο διαλέξεις, μεtα προβολών φωτεινών είκόνων, α') 

περl τσίί ~Αποστόλου "Ανδρέου καl τών πρώτων Χριστιανικών Εκκλησιών έν 

τψ έ&νικQ) Βυζαντίcρ καl β') περl τών πορισμάτων τών μεταξ.U &γίας Σοφίας 

καl &γίας Είρήνης άνασκαφών του. Οϋτως έπiϊλ-&ε στενοτέρα γνωριμία μΕ 

τΥιν Τουρκικηv περl τα βυζαντινδ: Sρευναν καl έτονώ{}ησαν οί Επιστημονικοl 

δεσμοl μετα του φίλου Τουρκικοί! 83νους. 

Κατ& τΟ διαρρεύσαν Ετος δ Χάρων δΕν μάς άφf}κεν &πικράντους. Κατ~ 

αϋτο μετa βαιtυτάτης λύπης Επληροφορή{}ημεν τον Εν Reims Επισυμβάντα 
ίtάνατον τοϋ Επιτίμου έταίρου ήμών κα&ηγητοίi Louis Brehίer. "Ο μετα~ 
στας έδίδαξεν έπl τεσσαράκοντα €τη κυρίως ίστορίαν τών άρχαίων καl μέσων 

' . ' π ' χρονωv εις το ανεπιστημιον τοϋ Clermont~Ferrand, μετ~ ίδιαιτέρας επι-

τυχίας άσχολη-&εlς μΕ τlιν Ερευναν τών κατα τΟ Βυζάντιον, τ&ς σχετικδ:ς μΕ 

τΟ δποίον μελέτας παρηκολού{}ει, μετα δικαιοσύνης καl &μεροληψίας κρίνων 
τα σχετικd Εργα είς τΟ J ournal des savants. 

·ο άοίδιμος Brehίer κατd τΟ μακρΟν έπιστημονικόν του στάδων έδη

μοσϊευσε καl 'ίδια αϋτοτελii η έν περιοδικοίς περισπούδαστα Sργα σχετικδ: 
\ τ' t Ι \ ? \ \ \ 

με ην ιστοριαν, την τεχνην και τον πολιτισμσν τοϋ Βυζαντίου, τα όποία 

δεικνύουν βα&είαν γνώσιν καl λεπηlν κρίσιν. 'Αρκεί, μεταξυ άλλων, ν' άνα

φ~ρωμεν : Le sclΊisme oriental du XIe siecle, La querelle des images, 
L-art Byzantin, Les basiliques chretiennes l'eglise et !Όrient au 
Moyen A.ge, L'enseignement superieure a Constantinople καl τΟ τελευ
ταίον τρίτομον καl λίαν άξιόλογον Εργον του Le monde Byzantin, δια τού 
Οποίου δίδεται όλοκληρωτικη είκων της Βυζαντινfiς ίστορίας καl τού Βυζαν
τινού πολιτισμοϋ. 

Με τΟν &άνατον τοϋ Louis Brehier κλείει η σειρδ: τών παλαιοτέρων 
μεγάλων έρευνητών τiϊς Δύσεως τών &φιερωσάντων ηlν ζωήν των είς την 

Ερευναν τοϋ Βυζαντίου, ε'Lς τfιν δικαίωσιv τοϋ Οποίου τα μέγιστα δια τών 
Εργω~ των συνετέλεσαν -&αυμαστώς προω&ήσαντες τας Βυζαντινας σπουδάς. 
Θλιβομε&α βα1Jύτατα δια τΥιν άπώλειαν τοϋ έπιστήμονος, τοϋ όποίου τd Εργα 
πρόκειται να Επιζήσουν, τοϋ άνftρώπου καl τοϋ φιλέλληνος. · 

Μετ α τΟν Brehier, Εσχομεν τΟ άτύχημα νd χάσωμεν τΟν Παλαιολόγον 

Σκαμπαβίαν, παλαιΟv καl πιστΟν τiiς •Εταιρείας t')μών μέλος, ό Ο:τοίος, καί-

• 

• 
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τοι περl άλλα f)σχολείτο, έδείκνυεν υπέρμετρον διό: τα βυζαντινό: ζf}λον, 
παντl τρόπcρ Uπoβoηit<tlν τΟ Sργον καl το-lις σκοπο.Uς τΥjς Έταιρείας. 

Είς Κύριον έξεδήμησεν καl δ παλαιΟς ήμcίιν συνεργάτης άρχιμανδρίτης 
Ζαχαρίας Λιανάς, πλήρης f]μερών. Οότος, Κρfις τfιν καταγωγήν, διετέλεσεν 
έπl Ετη διευ-&υνη)ς 'Ιερατικών Σχολών, γραμματεVς τfις Ίερdς Συνόδου καl 
έφημέριος τών 'Ανακτόρων καl έξέδωκε μέχρις Εσχάτων μελετήματα σχετικd 
με την Έκκλησιαστικfιν Φιλολογίαν. 

Τfις συγγενείας ημών άπεχώρησε καl δ Μιχω)λ Μανοϋσκος, παλαιΟς 
έπ' 'ίσης έταίρος, σημαντικ&ς υπηρεσίας παρασχΟΟν είς ηlν ·_Εταιρείαν κατα 
τΟ διάστημα ~τiiς δημαρχίας του Εν Πειραιεί. 

Τέλος κατ& τΟ αύτΟ χρονικΟν διάστημα ΕστερΛ{}ημεν τοίi προσφιλοϋς 
ημών έταίρου 'Αλεξάνδρου Κασάπη, ζηλωτού τών Βυζαντινών σπουδών. 

'Έστω αίωνία ή μνήμη ηΟν άπελ3όντων έταίρων ήμών. 
Είς τών σκοπών τ'lϊς cΕταιρείας ήμών είναι, ι:bς γνωστόν, ή έκλαLκευσις 

τών γνώσεων τών άναγομένων είς τΥιν Βυζαντινlιν έποχήν. Τ1lν Εκπλ1lρωσιν 
τού σκοποίi τούτου έπιδιώκουσα ή CΕταιρεία fιμών, Εκαμε κατa τΟ διαρρεϋ
σαν Ετος μίαν Εκδρομην είς τi)ν Κωνσταντινούπολιν, Οπου οί έταίροι, ύπΟ 
τΥιν ήγεσίαν τοίi έκ τών συμβούλων ήμών κα&ηγητοϋ κ. Ν. ΤωμαδάκΎJ έπε
σκέφ&ησαν τα βυζαντινα μνημεία τiiς βασιλίδας τών πόλεων γενόμενοι εUμε
νέστατα δεκτοl ύπό τε τοϋ άνωτάτου i}ρησκευτικοϋ τiϊς δρftοδοξίας κέντρου, 
έτέραν είς την νf}σον Πάτμον πρΟς έπίσχεψιν τοίi τε σπηλαίου της ~Αποκα
λύψεως καl τΥjς ίεράς μονfις καl τοϋ σκηνώματος τού όσίου Χριστοδούλου, 
Εν{}α ό έκ τών έταίρων κα{}ηγητfις τοϋ Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Μπρα
τσιώτης ι:bμίλησε περl τiiς ~Αποκαλύψεως καl Ενftα οί έκδρομείς ήμΟΟν Ετυ
χον πλείστων περιποιήσεων ύπό τε τοϋ fιγουμένου καl τΟΟν άδελφών τiiς 
μονi)ς ι:bς καΙ. τοϋ Δημάρχου καl τών κοινοτικών τf]ς νήσου άρχών. Τρίτη 
έκδρομi) Εγένετο είς τΥιν ίερδ:ν μονην τοίi Δαφνίου, περ\. τiiς ίστορίας καl τiiς 
τέχνης τΥjς όποίας ώμLλησεν ό γεvικΟς ήμών γραμματε.Uς Φαίδων Κου

κουλές. 
Κατα τΟ αύτΟ χρονικΟν διάστημα, πρΟς όλοκλήρωσιν τού έκλα'ίκευτικοί! 

τiiς ~Εταιρείας προγράμματος, Εγένετο σειρCt διαλέξεων Ενώπιον πολυπλη-θ·ε
στάτου Εκάστοτε άκροατηρίου. 

κ ~ ~ , c ·~ ') ' Π ' 'Α ' λ ατ αUτας ωμιr.ησαν α ο κ. α ν α γ ι ω τ η ς ν τ ω ν ε η ς 

περl τiiς ιtέσεως τfίς Βυζαντινiiς μουσικfίς, μετa ψαλμοίi uπο Βυζαντινiiς 
χορφδίας Βυζαντινών Uμνων, β') δ κ. Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς Κ ο ύ ζ η ς περl 
Βυζαντινών !ατραινών, γ') δ κ. Φ α ί δ ω ν Κ ο υ κ ο υ λ έ ς α) περl Βυ· 
ζαντινών παραδόσεων κα\ β) περl τών στρατιωτικών τών Βυζαντινών, δ') ό 
κ. Σάββα ς Π α. π α δ όπου λ ο ς περl τi]ς πολιτικής καl διπλωματικiiς 
δράσεως τοϋ αύτοκράτορος Μανου1lλ Β' τοϋ Παλαιολόγου, κατd πληροφο
ρίας Εκ τών 'Αρχείων τiiς Βενετίας καl ε') ό κ. Ν ι κ ό λ α ο ς Τ ω μ α δ ά-
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κ η ς περ l του πώς ή Δ υτικiι Ε~ρώπη &ντέδρασεν ε[ς τiιν &λωσι ν τi'jς Κων

σταντινουπόλεως. 

ιΩς γνωστόν, χα{}" Εχαστον f:τος ή "Εταιρεία ήμών τελεί Εf}νικΟν έπl τfi 

άλώσει μνημόσυνον. Τοϋτο κατδ τfιν 29ην Μαtου έτελέσ{}η κατανυκτικώτατα 

έv τ(ρ κα{}εδρικι$ ναc9 τfις κωμοπόλεως Μαρκοπούλου, τΟν προσήκοντα λόγον 

είπόvτος του συμβούλου f]μών κ. Νικολάου Τωμαδάκη. 

Τl)ν προαγωγην τοίί έπιστημονικοϋ τfiς cΕταιρείας ήμών σκοποϋ έπε

δι(δξαμεν κατ α τΟ 1952 δια τfiς έκδόσεως τοϋ προκειμένου ΚΒ I τόμου 

τΥjς "Επετηρίδας, έν ψ, έπ" εύκαιρίg, τiiς πεντακοσιοστfiς Επετείου &πΟ τ11ς 
άλώσέως περιλαμβάνονται καl μελέται σχετικαl με τiιν &λωσιν καl τους περ\ 
αlιτΥιν χρόνους. 

ΤΟ περιοδικΟν ήμών κατα τΟ 1952 &ντηλλάξαμεν μ8 ξένα τοιαϋτα, είς α 

προσετέftη καl τΟ του Εν Βελιγραδίψ Instίtut a~etudes byzantίnes, έπεκοι

νωνήσαμεν δΕ καl μετιi τών Εν Κωνσταντινουπόλει έταίρων ήμών, o'i όποίοι 
φιλοτίμως &σχολοίiνται μΕ τfιν μελέτην του άρχαιολογικοίi ύλικοίi. 

Ε!ς τ)]ν βιβλιο{}ήκην ήμών, ώς καl κατα τα προηγούμενα ετη, φίλοι 

έταίροι καl αλλοι λόγιοι, ήμέτεροι και ξένοι, άπέστειλαν βιβλία των κανονι· 

κώς δ' έλειτσύργησε καl ή Μυστακίδειος βιβλιο{}Ι]κη, πολλών έκ τών ήμετέ

ρων έταίρων, άλλΟ: και &λλων λογίων, χρησιμοποιησάντων τά τε Εντυπα βιβλία 

ώς καl τΟ: χειρόγραφα αϋτi]ς. 

Το κατ' Άπρίλιον τού 1952 έκλεγεν νέον τi'jς 'Εταιρείας Δ. Συμβούλιον 
κατέβαλε πdσαν προσπά{Ιειαν πρΟς διακανονισμΟν καl τών οίκονομικών ·της 

"Εταιρείας, εύχαριστοϋν και άπΟ τοϋ χώρου τούτου τήν τε Επl τοϋ Μπαγκείου 

κληροδοτήματος 6πιτροπΥιν &ς καl η)ν ~Αρχαιολογικfιν Έταιρείαν καl την 

Τράπεζαν τijς 'Ελλάδος δια τ~)ν προς τi)ν Έταιρείαν παρασχε{}είσαν οlκονο

μικljν βο>]{}ειαν. 

·ο ταμίας ήμών κ. Γεώργιος Μανσόλας &" άνακοινώστι ύμίν τΟν ίσολο~ 
λισμΟν του παρελ&όντος Ετους 00ς καl τΟν προϋπολογισμΟν του τρέχοντος, η 

δ" έξελεγχτικΥι έπιτροπ1) τfιν Εκ{}εσίν της, κα&" Ύlν πάντα τα βιβλία καl δικαιο~ 

λογητικα εlJρέ&ησαν Εν &πολύτcρ τάξει, χάρις εϊς τΥιν άκρίβειαν καl τΟν ζijλον 

του Εκ τών Εταίρων ήμών κυρίου Θεοδώρου Γαλάνη. 

"Η οίκονομικl) διαχείρισις τlϊς eΕταιρείας fιμών κατα τΟ διαρρεύσαν Ετος 

Εξειλίχ&η ίκανοποιητικώς, 00ς Εμφαίνεται καl έκ τοϋ είς dλλας σελίδας τού 

παρόντος τόμου δημοσιευομένου ισολογισμού τi'jς χρήσεω• 1952. 
ΟιJτως αί γενικαl ταμειακαl εί.σπράξεις συνεποσώ{}ησαν είς δραχμCις 

58.399.000, το δε σύνολον τών ταμειακών πληρωμών άνi'jλ{}εν εlς δραχμας 

55.229.000. τα εσοδα τijς 'Εταιρείας έκ συνδρομών, δωρεών, πωλήσεων 

'Επετηρίδων κλπ, εφ{}ασαν ε!ς δραχμας 25.860.500, τα δε εξοδα έν γένει εlς 
3.809.830. Ή σημειω&είσα διαφορα Μ μάς έπιτρέψu να έξακολου&ήσωμεν 
τiιν εκδοσιν τijς Έπετηρίδος μας. 

Τc'ι. ύπΟ τοϋ Δ. Συμβουλίου της Έταιρείας Υ-ατά τΟ 1952 πεπραγμένα 377 

Ta κατα τiιν 31ην Δεκεμβρίου 1952 ρευστα δια{}έσιμα ε!ς το ταμείον 

καl τiιν Έ&νικiιν Τράπεζαν τi'jς 'Ελλάδος i\σαν δραχμαl 4.015.170. 
Αϋτά, φίλοι εταίροι, είναι τΟ: υπΟ τού Δ. Συμβουλίου της ήμετέρας 

"Εταιρείας κατα τΟ 1952 πεπραγμένα. ΚατCι τοiις δυσκόλους καιρούς, τοiις 
όποίους διερχόμε{Jα, τοϋτο Επραξε Ο,τι ήτα δuνατΟν πρΟς έφαρμογiιν τοίί ύπΟ 
τοϋ καταστατικού όρισ{}έντος σκοποϋ της, δΕν {}Cι παύση δΕ καταβάλλον πάσαν 

προσπά{}ειαν πρΟς περαιτέρω προαγωγiιν τfiς δράσεως ίδρύματος, τΟ όποίον 
κολακεύεται να πιστεύη Οτι μέχρι σήμερον &νταπεκρί{}η είς τό.ς άπαιτήσεις 
τiiς Επιστήμης και τών έ{}·νιχών παραδόσεων. 

Ό Πρόεδρος 

Π. ΠΟΥΛΙτΣΑΣ 

Ό ΓραμματεUς 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ι ΑΝ ΟΥ Α-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Ταμε'iοΥ 

Μετρητά ύπόλοιπον κατά την 31/12/1952 

'Εθ-νικfι Τeάπεζα τijs • ΕΛJ.άδος 
Λ/σμός κατα{}έσεων εLς όψιν . 
ΠαλαιΟν ύπόλοιπον έκμηδενισi}Εν {Δρχ. 187 .553) 

Χeεώ'γραφα 

Τά φυλασσόμενα παρό. τfΊ Έ&νικfι Τραπέζυ τfjς Έλλά· 
δος (συμβατικiι άξία) 

'Επετ:ηelδεs 
• Αξία διαitεσίμων Σωμάτων 'Επετηρίδων κλπ. 'Εταιρείας 

ΔΡΧ. 

3.170.000 

845.170 
I 

25 

Βηζα'\ttινω,, Σπουδών 95.000.000 

Αεvκώματα 

• Αξία Λευκωμάτων της • Εταιρείας 

2ήματα 

Άξία δια<&εσ(μων Σημάτων της Έταιρείας 

(κονκάρδες) 

.. Επιnλα Γeαφεlοv . 

Βιβλιοθήκη 

Διάφορα Συγγράμματα 

'Υλικιi διάφσeα 
Τσιγκογραφήματα (cliches), πλάκες κλπ. 

(συμβατικi] άξία) 50.000 

350 
> > 

> 5.000 

> 50.000 

> > 10.000 

99.130.546 

ΕΞΟΔΑ (Δοϋναι) ΑΝΑΛ ΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γεvικά lξοδα διαχ,ειelσεως 3.809.830 

Μεταφερόμενα πρΟς επαύξησιν τοϋ Κεφαλα(ου 30.000.000 

"Υπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι άφιέμενον είς Νέον 9.130.Μ6 

42.940.376 

• 

ΠΝΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ 

ΡΙΟΥ 1952 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1952 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ ΔΡΧ. 

Κeφάλc:ιιο'Υ 

Τό σχηματισ11Εν Κεφάλαιον ώς οί προηγού· 

μενοι Ίσολογισμοi . Δρχ. 60.000.000 
Μεταφερόμενα πρός Επαύξησιν > 30.000.000 90.000.000 

Κέeδη κal Ζημlαι 

Ύπόλοιπον άφιέμενον είς \'έον ~.130.546 

99.130.546 

«ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» ΕΣΟΔΑ (Λαβείν) 

Είσπράξεις 8κ Συνδρομών 

Είσπράξεις έκ Δωρεών 

Διαφορα1. έκ πωλήσεων Τόμων 'Επετηρίδων . 
Διαφοραi έκ Τόκων 

Ύπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως 1951 

- -Α-θfιναι τη 23 Φεβρουαριου 1953 

·ο Ταμίας 

Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ 

• Ο έπί τοϋ Λογιστικού 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 

6.480.000 
11.850.000 

7.403.000 
127.500 

17.079.876 

42.940.376 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚτΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κ ύ ρ ι ο ι Έ τ α ί ρ ο ι, 

Είς Εκτέλεσιν τfjς &νατεt'tείσης ήμίν έντολiiς, Εχομεν τi}ν τιμiιν γνωρίσω· 

μεν ύμίν Οτι προέβημεν είς τΟν τακτικΟν Ελεγχοv τfις διαχειριστικΥις χρήσεως 
τοϋ παρελi1όντος ~τους 1952 τijς ~μετέρας Έταιρε(ας. 

~Ελάβομεν παρU τών άρμοδίων πάσαν ζητη-3-είσαν πληροφορίαν καl δια

σάφησιν καl έτέ&ησαν είς τ'hν διά{}εσίν μας &παντα τα λογιστικα βιβλία τfις 
(Εταιρείας καiJffiς καl Ολα τα διάφορα δικαιο/,ογητικα καl παραστατικiiς &ξίας 

~γγραφα, ταμειακcl Εντάλματα πληρωμών καl άποδείξεις εΙσπράξεων κλπ. διε

πιστώσαμεν δS τiιν &κριβfi τήρησιν τών λογιστικών βιβλίων, τ'hν πιστΥιν έγ· 
γραφi}ν τών γενομένων είσπράξεων καl πληρωμών κα-&00ς καl τΟ 8γκυρον 

των σχετικών δικαιολογητικών, δι~ Ολόκληρον τΥιν διαχείρισιν τοϋ 8τους 1952. 
Κατόπιν Ολων τών &νωτέρω, ό συνταχ{}εlς καl δημοσιευitεlς γενικΟς ~Ισο

λογισμΟς εlναι έν άπολύτψ τάξει δι" δ καl προτείνομεν τf)v 8γκρισιν αUτοϋ 

καl έξαιτούμε{}α τΥιν άπαλλαγήν μας, ώς "Ελεγκτών, άπΟ πάσης εύθ-ύνης κατα 

Νόμον. 
Οί Έλεγκταί 

ΠΑΝΑΓ!ΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓ!ΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Ι. t 
ΔΑΡ ΑΛΕΞΗΣ Χ. t 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. t 
ΖΕΡΒΟΣ Ι. t 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΙΈΝΙΑ 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ t 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. t 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. Δ. j· 
ΚΑΛΟΓΡΕΟΠΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ t 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. t 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘ!ΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΡ. t 
t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕτΙΟΣ t 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΛΟΣ Κ. t 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. t 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ t 
τΙΠΛΛΔΟΣ Γ. t 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΛΟΣ Γ. t 

ΜΕΓΆΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

t ΑΛΕΞΛΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕτΙΟΣ t ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙτΡΟΠΗ 

ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ t ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΚτΙΒΆΝ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ t 
Ο ΔΗ/ι!ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΛΑΔΟΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ!ΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ t ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. t ΥΠΟΥΡΓΕ!ΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ t ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ t 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΛΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣ!ΟΣ 

ΑΜΠΟΤ ΕΥΙΈΝΙΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ t 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ t 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣτΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ t 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ t 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΙΠΡΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ t 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
t ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ t 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ t 
MILLER \VILLIAM t 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛτΙΑΔΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ t 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ j· 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡ ΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤ!ΟΣ t 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΙΈΩΡΓΙΟΣ t 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ t 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

t Ο ΚΙτ!ΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ t 
ΚΥτΙΚΑΣ Δ!ΟΝΥΣΙΟΣ t 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΊ'ΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ t 
• Αντιπρόεδροι 

Ι. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ t 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΔΛΟΣ t 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ τΙΠΑΛΔΟΣ t 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ t 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓ Α t 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ t 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

t ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ t 
Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ t 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΊΉΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΊ'ΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΑΝ. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 

• Αντιπρόεδροι 

ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦIΛΙΠΠΟΣ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΖΩΡΑΣ Γ. 
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Ph. Koukoul' Q e s, rr uelques traditions byzantines;; ' pp. 3-J2. 

LΆ. · essaιe de compleιer le eιit b byzanιines jusqu'ici connu s pf . nom re des ιradiιions populaires 
· ( . · e , en aιsanι appel au d raιres vιes de sainιs chro h' , . χ ocumenιs Ιίιιe-

ι d
. . ' nograp ιes poesιes) Ι! . d 

ra ιtιons remonιanι ' I' ι· . , ' . . en ιιre 'abord des 
, . a an tquιte conser ' · ecrιt a l~epoque byzantine ' vees soιt oralement soit par 
oreilles d'i1ne et celle de I (par. exemple, la legende du roi Midas aux 

Ph
'] ' ' a meιaιnorphose de τ· ' d ι oωele). D'auιres ιradiιι' d' eree, e Procne eι de . ' ons sont un cont Ι' . soιt a la vie et aux miracles du Ch . . enu re ιgιeux, relatives 

· d . rιsι, sοιι aux ι 1 gιques es ιcones saintes D , . ver us t Jauωatur-
1 I

, . es categorιes special 
par es egendes de petrific ι· I I, es sonι consιiιuees 

ι. a ιοn' es eg·endes co 
na ιons de diνerses localites I Ι, . ncernant les denomί-
bλt ν· ' es egendes rel<ιιι I e es. ιennent enfin les Ie end t νes aux Ρ antes et aux 
la lune) eι les legendes ~ es ou:hanι les astres (specialeωent 
f
, quι sont censees exp]' 1 erenιs usages eι phenoωenes. ιquer a cause de dlf-

D. Gh i n i s, 

33- 59· 
"Esquisse de l 'histoiι·e du d?·oit post-byzantin;;, pp: 

Apres les etudes de L Μι·ιι . 8 . · . · eιs (r φ) q nuιιe du droiι grec depuis I' t' . , . ' ,uι ont prouve la conιi-
XIXe siecle, les hisιoriens on;n ι_qul',ιe J_usqu au coωωenceωenι du 
byzanιin du droit posι-by ι· prιisl habιtude de disιinguer le droiι 
d 

. zan ιη. s ont me . , roιt comme quatriem , . d . rne consιdere ce dernier 
, e perιo e du drοιι gr 1 .. 

grec apres la prise de Consι ι· I ec, en e qualιfιant : «droit 
tiιre de «droit posι-byzantin:n ιnop e par les Turcs». LΆ. prefere Ie 
teωps, le droit des provinces ,epabrce qu~ ce ιerωe designe, en ω@ωe 

• χ- yzanιιnes, ιοωb • 
Ι453· sous la dοωιηaιίοη frau , . . ees, avanι ou apres 
d d 

· que, venιιιenne ι 
u roιt post-byzantin et ι ' urque, etc. Les sources 
Α an en grande part' · • d · m~me, les coutumes judiciaires des . ιe ιne ιtes et, par Ie fait 

faιιeωenι connues !'Α d provιnces grecques eιanι iωpar-·a· ' ' . resse un ιableau ch I . e ιιees ou inediιes afin de f Τι rono ogιque des sources 
' acι ι er et d~encourager les recherches. ' 
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R. G u i ll α n d, "Les appels de Constantin ΧΙ Dragases d l'Occi
dent pouΓ sauueΓ Constantinople", pp. 6ο- 74-

L' Α. etudie les pourparlers engages par Constantin ΧΙ, 1ι la fin 
de l'annee Ι452, pour sauver Consιantinople. Il etudie en particulier 
les pourparlers avec Genes, la Hongrie, A\phonse ν dΆragon et Fre
deric ΙΙΙ. Il montre que les Genois, ob\iges de jouer doub\e jeu, ont 
sinon officiellement, du moins secreteωent, secouru les Byzantins 
assieges. La Hongrie, incontestab\emeni favorable 1ι toute aide appor
tee 1ι Constantinople, ne se sentant pas directement menacee, ceda 
anx propositions de Florence, l'invitant 1ι enval1ir le Frioul, posses
sion venitienne. Alpl1011Se ν d'Aragon, lui aussi plein de bonne vo
lonte, n'alla pas au-deliι de l'envoi de bateaux de ble destine aux 
assieges. Quant 1ι Frederic ΠΙ, il fit parvenir, le 22 janvier r453, 1ι 
Mahomet ΙΙ un u\timatum maladroit, qui decida ce dernier a brusquer 
l'attaque de Constantinople. L' Α. termine par des reflexiops sur les 
responsabilites respectives des Occidentaux et des Grecs dans la chute 
de Constantinople, ainsi que snr les difficultes rencontrees par Con
stantin ΧΙ, qui sut mourir en grand empereur, face aux Turcs, et qui 
aureola ainsί d~un dernier rayon de gloire Byzance succombant sous 

\es assauts du Turc vainqueur. 

Τ h. V ο ι i d i s, rrC01'?'espondance inMite ?'elαtive a la cOYntnU??aute 
ψecque de Tokaj { Jio,ψie J)), pp. 7 5- 8r. 

L'A. publie cinq lettres du χνΙΙe- χνrπe siecle, trouvees aux 
archi ves du paιriarcat de Carlovitz, adressees aux Grecs . de la com
ωunauιe de Tokaj (Hongrie). Ces letιres contiennent des renseigne
ments ίnteressants sur l~organisation de cette communaute grecque et 
sur ses rapporιs avec le Μοηι Athos, d'ou Iui venaienι ses preιres. 

G. S ο u ι i s, rr Le tsar Etienne Dusa11 et le M01't Atlωs», pp. 82- q6. 

Apres la conquete de la Macedoine, Ie tsar Eιienne Dusan 
(Ι33'- I3SS), pousse, d'un coιe, par les liens existant enιre les Nema
nides et l'Athos, de l'autre, par le desir de s'assurer le souιien du 
clerge grec dans les provinces byzantines nouvelleωent conquises, se 

25 
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montra tres liberal envers les monasteres athonites. Ι! confirma leurs 
anciens privileges, accrut leurs prOprietes fonci~res et protegea leurs 
droits de diverses manieres. Vers 1348- 49• il visita en personne les 
couvents athonites, en compagnie de sa femme Helene et de son fils 
le kral U ros, porteur de riches dons. Α l'epoque de Dusan, le mona
stere serbe de Chilandar et les moines slaves ont certainement joue un 
role plus actif qu'auparavant sur la Sainte Montagne. Mais il n'est pas 
exact d'affirmer qu'il s'agit la d'une slavisation de !Άthos, comnie 
l'ont pense certains l1istoriens. Les sources c.ontemporaines attestent 
que l'element grec a conserve son r6le directif sur la Sainte Monta· 
gne durant toute la periode de !Όccupation serbe. 

Β. L α ο u Γ d α s, "Discou1·s et epigταrnιnes de Nicolαs Cαbαsilαs eιι 
l'hoιrιιeuΓ de Sαiιιt Den1etriusιι, pp. 97- ro9. 

Continuant ses travaux sur Saint Demetrius, ΙΆ. publie un dis
cours inedit et quelques epigrammes de Nicolas Cabasilas en l'hon
neur du Saint. D'apres ΙΆ., le discours est une ceuvre de jeunesse, 
tandis que les epίgrammes appartiennent a une periode posterienre. 

J. Ρ α I' α d ο p ο u l ο s, "L'eglise de Sαiιιt-Tryρhon α Nicee de Bithy
πieJJ, pp. ΙΙΟ-ΙΙ3. 

LΆ. c!Ierche a preciser certains resultats des fouilles entrepsises 
a Nicee par le byzantiniste tnrc Sen?αυi Eyice, notamment a iden
tifier l'eglise decrite par cet archeologue. Α l'appui des donnees 11isto
riques et des renseignements du chronographe anonyme edite par C. 
Sathas (Μεσαιωνικiι Βιβλιοθ1]κη, t. VII), ΙΆ. emet l'hypothese que cette 
eglise, jnsqn'a present inconnue, remonte au XIIIe siecle. Elle etait 
dediee a Saint Tryphon, qui etait particulierement honore par l'empe
reur de Nicee, Tl1eodore ΙΙ Lascaris. 

Ν. Β. Τ ο rn α d α k i s, "Uιι tΨαite du plrilosoplιe Geoτges Amiroιιtzes, 
adτesse α l' ernpeι·eur Jeα1! γ ΙΙΙ Pαleologueιι' pp. Ι Ι4- Ι34· 

L'A., qui c'est deja occupe dΆmiroutzes, edite, d'apres le cod. 
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Atlω'"e"sis Ι'αtορ. 478 (XVe siecle), un traite du savant de Trebi
zonde, ecrit avant le Concile de Florence. Amiroutzes, dont le texte 
ici publie confirn,e le titre de «philosop]le», repond a des questions 
philosophiques et theologiques posees par Jean VIII. Ensuite ΙΆ. ree· 
dite, d'apres le cod. Mαr·c. ψ. 533, une lettre de Bessarion a Ami
routzes, οiι le cardinal s' excuse de n'avoir pas repondu a ses lettres. 
L'edition de cette lettre, que ΙΆ. tient pour autograpl1e, est precedee 
d'une note qui en fixe la date. 

G. Ge ο,. g i α d i s- Α 1'" α k i s, "Le voyαge d'Ibn Βαttοιιtαlι e11 Asie 
Mineure et l'etαt des poριιlations grecques et tuΓques αu XIVe 

siecle, pp. 135- r49. 

L' Α. suit l'itineraire dΊbn Battoutah pendant les annees Ι332-
Ι333 a travers les provinces conquises par les Turcs en Asie Mineure 
et coιnpare les impressions de ce voyageur marocain avec les temoi · 
gnag·es provenant d'autres sources relatives a l'etat des populations 
de ces regions au XIVe siecle. LΆ. etudie ensuite la domination isla
mique snr la majeure partie de l'Anatolie, en remarquant que l'isla
misme, comme entite sociale, ne manquait pas de force d~ absoiption 
apte a neutraliser l'element greco-chretien. 

Ε. S α 1' ο u, ιιLe regi1ne politique de C/ιio α lΨαvers les si!Jclesιι, 

pp. rso- rs8. 

Sur base des temoignages epigraphiques, ΙΆ. demontre que le 
plus ancien regime politique de Chio a ete la royaute, et que son 
premier roi a porte Ie nom d'CEnopion. Ensuite, Ι'1Ιe a ete gouvernee 
par les genαrques, parmi lesquels on choisissaient les hieΨopoioi. L'lle 
comptait cinq tribus, qui fournissait les geψoιιtes, ou membres du 
Senat. Α l'epoque romaine, au lieu dn Senat, il y avait un presbytikon, 
ou corps des anciens. Α partir des temps historiques, Chio a toujours 
ete gouvernee par une oligarchie, qui, a ι·epoque byzantine, fut sou
mise a l'Empire. Ce regime politiqne, conserve par les Genois, et, en 
rs66, par les Turcs, se perpetua avec de legeres modifications jusqu'en 
1912, annee de ]a lίberatio11 de l'!le. 
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D. Α. Ζ α k y t !ι i η ο s, "Etudes suι• lα geogrαphie αdιn inistrαtive et suι· 
l'αdιninistrαti@ provinciαle de l'Eιnpire byzαntinιι, pp. 159- r82. 

Poursuivant l'etude de la Ραι·tίtίο Ronιαniw (ι 204}, qui a fait 
dejiι !Όbjet d'un travail publie dans le t. ΧΧΙ, ΙΆ. s'occupe des cir
conscriptions administratives de la Thrace et des environs immediats 
de Constautinople. Ι! s'attache tout particulii:rement a identifier des 
noms de lieu, transmis souvent d'une maniere defectueuse, et a attί
rer l'attention sur les renseignements que nous possedons sur l'admi
nistration de la province. 

Τ. Α. G r i t s ο p ο u l ο s, «Cαtαlogue des nιαnuscrits de lα Biblio
theque de l 'Ecole de Dinιitsαnαιι, pp. r83- 226. 

Avant la fondation de !Έcole grecque de Dimitsana (Peloponi:se), 
ί1 y avait une ecole privee R l'ancien monastere <<du Philosophe>>, 
situe pres de la localite, οi:ι !Όη avait reussi iι former une bibliotheque 
contenant des imprimes et des manuscrits. Plusieurs de ces m~nu
scrits ont ete transportes a Dimitsana lors de la fondation de !Έcole 
en 1764. La Bibliothi:que Nationale d'Atl1enes en possede anssi un 
certain nombre. Durant la revolntion de Ι82Ι, plnsieurs de ces impri
mes et manuscrits ont ete employes pour la fabtication des cartouches. 
Actue1lement, la Bibliotheque de Dimitsana possede r67 manuscrits : 
manuscrits de l'ancien fonds et manuscrits provenant de dons poste~ 

rieurs, les uns et les autres ne remontant pas plus !1aut que lc· XVIe 
siecle. Ils renferment pour la plupart des exercices scolaires, mais ίls 
ne manquent pas d'une certaine importance pl1ilologique et theolo
gίque. D'autres sont des registres de fondations (ktitorikαj de mona
steres, d'ecoles ou d'eglises de la region. Les Archives historiques de 
Gortynia sont presentement constituees par les manuscrits de Dimi
tsana et un certain nombre d'autres documents. Τ. Α. Gritsopoulos 
decrit ici sommairement 65 de ces manuscrits. 

G e n " α d i ο s ιnetropolite d Ήelioupolis, ιι Deιιχ lettres i1>ι!dites d'A
tlιaιtase Ι, pαtriαrche de Constαnti,ople { 1289- 12.93, 1303-1309 Jιο, 
pp. 227- 232· 

Ces deux lettres se trouvent dans le cod. Pαris. Suppl. gr. sr6, 

ιJ 

I 

ι 
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ff. 146- Ι47· L'une d'e1les est adressee iι Marie, femme de Michel ΙΧ, 
fils de l'empereur Andronic ΙΙ. Cette Marie (en armenien Rita) etait 
la fi1le du roi d'Armenie Leon ΙΙ (r270-12H9). Le patriarcl1e y parle 
de Ia paix de !Έglise, qui a ete troublee par diverses querelles. Π 
fait allusion aux tentatives d'union entre !Έglise orthodoxe et 1Έ
glise arιnenienne. La seconde lettre est adressee iι Audronique ΙΙ : 
elle a pour objet les maux causes aux provinces de Macedoine et d' 
Asie-Mineure par les troupes catalanes (Almugavares), qui avaient ete 
appelees au secours de !Έmpire. 

G. Ζ ο r α s, ιιLe reφιe de Mαlωιnet Π le Coιιquerαnt et lα prise de 
Constαntinople, d'αpres le cod. i"edit Berberinus gr. 111 de lα 
Bibliotlιeque Vαticaneιι, pp. 233- 289. 

Parmi les sonrces relatives au siege et a la prise de Constanti
nople par les Turcs, il existe une cllfonique inedite conservee dans le 
cod. Bαι·beri"us ψ. rr r, ff. r rr- 97v, contenant I 'histoire de la Ν ation 
turque depuis ses origines jusqu~a 1512. Cette l1istoire est divise·e en 
cl1apitres par ri:gnes de sultans. Le chapitre ici publie ( ff. sov- Srr) 
concerne le regne de Mahomet Π : le cl1ronograpl1e anonyme y expose 
l'acces de ce sultan au trδne, lΌrganisation de ses expeditions, la 
conquete de Trebizonde, de la Moree et l'autres provinces byzanti
nes, la destruction du ducat d'Athenes, la mort de Constantin Paleo
logue, de Mahon1et ΙΙ, etc. Il fournit, en outre, diverses donnees 
historiques, qui competent sur plusieurs points les renseignements 
que nous possedons sur les evenements de cette epoque. LΆ. de 
l'article souligne a juste titre l'importance du codex, meme au point 
de vue purement philologique. 
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